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Představujeme účastníky soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014! 

V minulém RIS-lettru jsme Vám představili projekty přihlášené do soutěže Inovační 

firma MSK 2014 z oblasti průmyslu, energetiky a automotive a v tomto čísle 

představujeme další část zúčastněných firem, a to nejprve z oboru IT (Delfinet System, 

General recipe, Railsformers, Projektově.CZ) a následně z ostatních oblastí. 

 

DELFINET SYSTEM s.r.o. 

Nově založená společnost přihlásila do soutěže ONline i OFFline testovací systém 

znalostí zaměstnanců, který umožňuje například sledovat docházku zaměstnanců, jejich 

vzdělání či jejich kariérní růst. Díky systému dochází ve firmách k úspoře nákladů.  

Bližší informace a videoprezentace firmy.  

 

General recipe s.r.o. 

Společnost do soutěže přihlásila komunitní portál sRecepty.cz zabývající se 

gastronomickou tematikou na profesionální úrovni. Portál poskytuje recepty nejen na 

běžné vaření, ale i recepty vhodné při různých dietách v souvislosti se zdravotními 

omezeními.   

Bližší informace a videoprezentace firmy. 

 

Projektově.CZ s.r.o. 

Společnost Projektově.CZ s.r.o. přihlásila do soutěže software na řízení projektů. 

Hlavní výhodou software je jeho jednoduchost a dostupnost bez instalace přes internet 

a spojení s myšlenkovými mapami. Tento software je vhodný zejména pro manažery malých 

a středních podniků, kteří dohlíží na plnění úkolů svých podřízených. 
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Bližší informace a videoprezentace firmy. 

 

Railsformers s.r.o. 

Společnost Railsformers přihlásila systém HEAD - komplexní informační systém pro 

řízení bezpečnostních agentur, který umožňuje okamžitě a efektivně spravovat činnosti 

agendy bezpečnostní agentury, jako jsou např. komplexní přehled mezd, skladů, plánovaní 

lidských zdrojů, monitoring stabilních objektů, elektronická strážní kniha, apod.  

Bližší informace a videoprezentace firmy. 

 

Gabi - Lenka Sobková 

Společnost Gabi Lenky Sobkové přihlásila kompatibilní Indoor set GabiJungle. 

Jednoduchá konstrukce umožňuje zavěšení základních cvičebních komponentů pro děti 

(houpačky, kruhy, sítě, ad.) a jejich rychlou výměnu podle přání dítěte. 

Bližší informace a videoprezentace firmy. 

 

Hellstein, spol. s r.o. 

Rodinná firma Hellstein do soutěže přihlásila zařízení pro bublinkový pohon 

buňkového kola na decentralizovaný způsob čištění odpadních vod. Běžné zařízení pro 

čištění doplnila firma o inovativní bublinkový pohon buňkového kola s extrémně nízkou 

spotřebou energie. 

Bližší informace a videoprezentace firmy. 

 

Inteligentní kompenzační pomůcky – Petr Uličný 

Firma přihlásila do soutěže ústní myš – MouthMouse, což je zařízení, které umožňuje 

rty, ústy, či jazykem ovládat např. mobilní telefon, PC či světla. Je určeno pro 

zdravotně postižené.  

Bližší informace a videoprezentace firmy. 

 

Mirel Vratimov a.s. 

Mirel Vratimov přihlásil do soutěže potravinovou fólie Fresh'n'Roll, která je na rozdíl 

od běžných potravinových fólií excelentně přilnavá. Vysoká přilnavost umožňuje balit 
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potraviny jen s malým přesahem fólie, tím se snižuje její spotřeba a šetří náklady.   

Bližší informace a videoprezentace firmy. 

 

Nano4people s.r.o. 

Firma přihlásila multifunkční antibakteriální nátěr PROTECTAM FN, tj. nátěr, který 

pomáhá čistit vzduch od virů, bakterii, alergenů, toxinů sporů, plísní či různých 

zápachů jako je např. cigaretový kouř. Ošetřená místnost se přemění na bezúdržbovou, 

nízkonákladovou a energeticky nenáročnou čističku vzduchu, kterou „pohání“ pouze světlo. 

Bližší informace a videoprezentace firmy. 

 

PTS Josef Solnař 

Do soutěže firma přihlásila hned 3 produkty - Zkušební stoly, UV LED lampu a 

Mobilní proudové zdroje – tři zařízení, která mohou fungovat samostatně nebo tvoří 

dohromady jedno komplexní zařízení.  

Bližší informace a videoprezentace firmy. 

 

Trakce, a.s. 

Do soutěže firma přihlásila dvě inovace, a to systém řízení jízdy v obousměrném 

jednokolejném úseku na tramvajové trati (tedy systém řízení obousměrného 

tramvajového provozu v provizorním jednokolejném úseku) a projekt varovná signalizace 

pro křížení tramvajové trati s pozemní komunikací (tedy systém, který registruje vjezd a 

přítomnost tramvají v blízkosti křížení tramvajové trati s pozemní komunikací i s přechodem 

pro chodce).   

Bližší informace a videoprezentace 1, videoprezentace 2 firmy. 
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Partneři soutěže "Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014" byli: 

Hlavní partner:  
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http://www.msunion.cz/
http://www.khkmsk.cz/
http://cpi.vsb.cz/

