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Marian Matejdes je slovenský občan, narodený v Šali, ktorý absolvoval bakalársky a 
magisterský stupeň v odbore fyzikálna chémia na Univerzite Komenského v 
Bratislave, kde následne v roku 2013 získal aj titul PhD. Do roku 2015 pôsobil na 
ústave anorganických materiálov SAV. V roku 2015 získal postdoktorandské 
štipendium JSPS, čo mu umožnilo pokračovať vo výskume v oblasti 
nanokompozitných materiálov na Univerzite v Yamaguchi pod vedením prof. Jun-a 
Kawamat-u. V roku 2017 pokračoval vo výskume na funkcionalizovaných 2D nano-
vrstevnatých materiáloch v laboratóriu prof. Josefa Breu-a na Univerzite v Bayreuth-
e. V súčasnosti pôsobí na ústave anorganickej chémie SAV a naďalej sa venuje 
funkcionalizácii 2D nanovrstevnatých materiálov.

ZHRNUTIE PROJEKTU

Umelé fotosyntetické systémy založené na 
fotoaktívnych molekulách a kvantových bodoch

Predkladaný projekt sa zaoberá vývojom vo vode dispergovateľného umelého 
fotosyntetického systému schopného zachytiť slnečné žiarenie na ploche niekoľkých tisíc 
µm2 a využiť získanú slnečnú energiu v rámci fotodegradačných, fotodezinfekčných alebo 
fotokatalytických procesov. Energia žiarenia bude transportovaná do vzdialenosti niekoľkých 
desiatok µm prostredníctvom neradiačného alebo radiačného mechanizmu prenosu energie 
do kvantových bodov umiestnených na okraji umelej antény. Po transfere excitačnej energie 
na kvantové body sa očakáva, že táto energia bude riadiť fotoaktívne procesy prebiehajúce 
na rozhraní kvantového bodu a H2O. Okrem kadmia je cieľom súčasne vyvinúť fotosyntetické 
systémy na báze india a zinku, ktoré majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť využitia z pohľadu 
priemyselných a komerčných aplikácií.

"Program SASPRO 2 vytvára 
prostredie, ktoré umožňuje preniesť 
vlastné nápady a zručnosti do 
výskumných aktivít, ktoré sú plne 
koordinované daným riešiteľom. 
Obrovským prínosom participácie na 
programe SASPRO 2 je nielen 
samotná realizácia projektu, ale aj 
možnosť získania nových zručností, 
spolupráce, a zároveň posilnenie 
pozície slovenskej vedy na 
medzinárodnej úrovni."
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Tento pprojekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu 
Európskej únie Horizont 2020 v rámci Marie Skłodowska-Curie Dohody o 
grante č. 945478.  
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