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)
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)

