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Maša Jazbec in robot Asimo (foto : Canadian Slovenian Chamber of Commerce)

Piše: C. R.

Sporazum CETA med Evropsko unijo in Kanado odpira slovenskim podjetjem in

organizacijam nove možnosti na gospodarskem, znanstveno-raziskovalnem in

akademskem področju. O zanimivih izsledkih raziskovalnega dela med Slovenijo in

Kanado ter z njim povezanimi priložnostmi na znanstveno-raziskovalnem področju ,

bosta spregovorila dr. Maša Jazbec in Ty Shattuck.

Trbovlje , Hamilton, Burlington, 4. april 2022 – Uporaba umetne inteligence in robotike je

čedalje bolj v porastu in prinaša inovativne rešitve v medicini , nadomeščajo celo
natakarje in receptorje v hotelskih kompleksih , v proizvodnji ter še mnogo drugje.

Njihove sposobnosti segajo dlje od tega, kar si večina od nas sploh lahko predstavlja.

Maša Jazbec , doma iz Trbovelj , je prva Slovenka z japonskim doktoratom s
področja intermedijske umetnosti z Univerze Tsukuba. Vodja raziskovalnega

laboratorija DDTlab , ki deluje na področju kibernetike, virtualizacije , BCI sistemov in

robotike. Obenem si prizadeva si za izvedbo projekta Trbovlje novomedijsko mesto,

skozi katerega želi združiti tehnologijo, znanost, umetnost in gospodarsko iniciativo ter

doseči preboj na vseh omenjenih področjih, obenem pa mestu in njegovim

prebivalcem ponuditi novo identiteto.

Eden od vodilnih kanadskih inovacijskih centov McMaster Innovation Park v okviru

svojega delovanja podpira startupe, podjetja in raziskave ter ponuja prostor , kjer se
uresničujejo ideje in vizije. Glavni mož, ki stoji za institucijo, je izvršni direktor Ty
Shattuck. Preden se je pridružil ekipi MIP , je opravljal vodilne funkcije znotraj digitalnih
medijev, v letalski in vesoljski industriji in v kapitalskih naložbenih projektih. Zaradi
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večletnih izkušenj v tehnološkem sektorju, danes v MIP-ju pomaga izumiteljem ,

raziskovalcem , podjetnikom in visokotehnološkim organizacijam , da svoje inovativne
ideje prelevijo v poslovno realnost.

Ty Shattuck (foto : Canadian Slovenian Chamber of Commerce)

Sporazum CETA med Slovenijo in Kanado odpira možnosti na gospodarskem,

znanstveno-raziskovalnem in akademskem področju, zaradi česar lahko tudi slovenska
raziskovalna podjetja predstavijo svoje visokotehnološke inovacije in znanstvene
raziskave na mednarodni ravni. Dr. Maša Jazbec in Ty Shattuck bosta na četrtkovem

spletnem pogovoru , 7. aprila 2022, spregovorila o raziskavah in priložnostih
sodelovanja med Slovenijo in Kanado na področju umetne inteligence, tehnologije in o

svojem delovanju.
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