Academy o.z. je biomedicínska nezisková organizácia so zameraním na:
-klinický a translačný výskum
-implementáciu digitálnej medicíny do lekárskej praxe
-edukáciu formou e-learningu (webimed.eu) a vedeckých workshopov (Kurzy
biomedicínskeho výskumu, IRIS letné školy, Academic writing,...)
(http://specialists.academy/)
Občianske združenie All4Science, o.z. vzniklo na jar v roku 2018 a jeho cieľom je
zvyšovať povedomie o vede, aktívne pristupovať k propagácii vedy smerom k
verejnosti a zábavnou formou prezentovať vedu žiakom základných a stredných
škôl. Pravidelne organizuje vedecké tábory, Nájdi v sebe vedca, experimenty,
vyučovanie zábavnou formou ale aj pomáha nadaným deťom v ich rozvoji.
(www.all4science.sk)
BeWise je projekt popularizujúci vedu prostredníctvom youtube kanálu. Tvorím
krátke animované videá z rôznych oblastí od molekulárnej biológie, psychiatrie až
po fyziku.
(https://www.youtube.com/channel/UCNhHwys3S8gSaL3vjI1qxaA)
CVTI SR od roku 2013 plní funkciu Národného referenčného bodu pre oblasť
otvoreného prístupu k vedeckým informáciám a pre otvorenú vedu. Našou úlohou je
metodicky koordinovať a odborne a podľa možností finančne podporovať vydávanie
slovenských odborných a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom, zvyšovať
povedomie a zabezpečovať cielené vzdelávacie aktivity v tejto oblasti pre vedeckovýskumných pracovníkov na univerzitách a výskumných inštitúciách.
(https://openaccess.cvtisr.sk/)
Edukácia@Internet - E@I je medzinárodná mládežnícka organizácia so sídlom v
Partizánskom, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu na celom
svete. Realizuje vzdelávacie projekty zamerané na interkultúrne vzdelávanie, na
jazyky a používanie moderných technológií. Vytvára mnohojazyčné bezplatné
vzdelávacie web stránky, organizuje vzdelávacie podujatia. E@I najmä iniciuje a
podporuje projekty s medzinárodnou spoluprácou mládeže, organizuje vzdelávacie
a kultúrne podujatia, ktoré súvisia s cieľmi organizácie a informuje o dôležitosti a
užitočnosti bezbariérovej medzinárodnej komunikácie.
(www.ikso.net)
E-Search - Hlavným cieľom nášho študentského združenia je vytvorenie platformy
ktorá je obdobná slovenskej akadémii vied, avšak s tým rozdielom že v tomto spolku
pôsobíme väčšinovo ako stredoškoláci, so záujmom o vedu a výskum. Sieťovanie
mladých ľudí považujeme za podstatnú súčasť formujúcej sa spolupráce nás ako
mladej generácie, ktorá sa raz bude venovať výskumu.
(www.esearch.sk)

