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/)
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)
Genetika na kolesách - Projektom Genetika na kolesách chceme stredoškolským
študentom ukázať, že genetika a jej príbuzné biologické odbory nie sú vo svete a ani
na Slovensku zakliatou Šípkovou Ruženkou, ktorá zaspala ešte v minulom storočí,
ale „živou“ vedou prinášajúcou dôležité poznatky pre nás všetkých. Vďaka nášmu
"mobilnému laboratóriu" sa študenti môžu zoznámiť s technológiami genetického
výskumu a pod naším dohľadom si vyskúšajú experimentálnu prácu s modernými
prístrojmi. Náš tím pozostáva zo zamestnancov a doktorandov Katedry genetiky
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Sme aktívni vedci a na
fakulte vyučujeme predmety pre študijné odbory Genetika a Biológia i predmety pre
učiteľské kombinácie. Okrem toho sa dlhodobo venujeme organizácii celoštátneho
a medzinárodného kola biologickej olympiády a s tým súvisiacich workshopov
zameraných na špičkových študentov. Dve členky tímu sú zároveň spoluautorkami
učebnice biológie pre 2. ročník gymnázií.
(www.genetikanakolesach.sk)
In Vivo magazín je online magazín, ktorý je od svojho vzniku v roku 2012 zameraný
na propagáciu vedy, vedeckej gramotnosti a kritického myslenia prostredníctvom
publikovania populárno-vedeckých článkov z rôznych oblastí, od medicíny cez
biológiu a fyziku až po psychológiu a archeológiu. Spolu so svojím dobrovoľným
tímom autorov informujeme o aktuálnom stave poznania v širšom kontexte,
vyvraciame mýty a hoaxy, a snažíme sa posilniť v našich čitateľoch schopnosť
kriticky posudzovať hodnovernosť informácií a tvrdení, ktorými sú každodenne
konfrontovaní. Do budúcnosti pripravuje rozšírenie kolektívu prispievajúcich
autorov, pravidelné podcasty a rozhovory, ako aj organizovanie verejných diskusií
na rôznorodé témy.
(www.invivomagazin.sk)

