
ak by sme si mali ešte raz v živote vyberať obrúčky, zašli by sme za 
marekom husovským. umelecký zlatník tvorí pod značkou siloe.

design a vkladá do svojich šperkov dušu, prírodu, príbeh, niečo, čo 
nás presahuje. a vlastne, ak nie obrúčka, tak prsteň by mohol byť?! 

veď sme celý rok poslúchali a máme toľko voľných prstov!

v Prešove s manželkou a so štyrmi deťmi a tu 
vytvára svoje jedinečné ručne vyrábané šperky.
Niekto by možno použil slovo extravagantné, 
my si skôr myslíme, že sú neopakovateľné a 
neopísateľné, a tak to má byť. Len tak vznikajú 
skutočné handmade originály, bez strojov, počí-
tačov. Na tom si Siloe.design zakladá. Bežne sa 
stretnete s pojmom ručne vyrábané šperky, lenže 
často je ručne vyrobená len prvá mustra a zvy-
šok je už „pásová výroba“. Marekove šperky sú 
čo kus, to unikát, nenájdete na svete rovnaký. 
Vždy nás prekvapí, koľko šikovných ľudí máme 
na Slovensku, vieme, že keby vyleteli do sveta, 
bol by z nich paf. Mareka Husovského baví pre-
mýšľať o živote a láske, o ľuďoch, ktorí budú 
nosiť jeho šperky, má rád kontrast medzi drs-
nosťou a nehou, pracuje aj s témou viery. Pred-
stavujeme vám náš výber Siloe.design skvostov, 
ktoré nám pohladili srdce.

Surovákrása

O dmalička vedel, že jeho fascinácia krá-
sou a umením je osudová. Vyštudoval 
za zlatníka, ale zaujímal sa aj o foto-
grafiu, písal básne, maľoval, vyrábal so-

chy a neúnavne chodil po horách, kde naplno 
precítil ich majestátnosť (Mont Blanc, Fudži) a 
svoju pokoru k prírode. Marek napokon zakotvil 

text Timea Keresztényiová

advertoriál

The hidden treasure.
Diamantový prsteň v bielom a žltom 
zlate. Polcentimetrový diamant 
čistoty VS 2, 0,711karáta. 
Cena: 3000 eur.

Marek Husovský tvorí v Prešove. S 
takýmto šperkom si môžete byť isté, 
že nikto nemá podobný.
Objednať si ich môžete cez www.
siloe.design
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Invisible stone ring.
Prsteň zo žltého zlata. 

Cena: 1000eur

Wedding rings-two colours.
Zlaté patinované svadobné obrúčky.

Cena: 1200 eur.

Dewdrops ring no. 3, kolekcia 
Kvapky rosy. 14 karátové 
žlté a biele zlato. Cena na 
vyžiadanie.

Wrought wedding rings.
Zlaté tepané svadobné obrúčky.
Cena: 1200 eur.

Raw diamond ring.
Zásnubný prsteň so surovým 
neopracovaným diamantom v 
kombinácii bieleho a žltého zlata.
Cena: 800 eur.

Swallow bird ring.
Prsteň s lastovičkou, biele a žlté zlato. 

Cena: 800 eur.

Opal ring no. 2
Slovenský opál vložený v 
14 karátovom žltom zlate.
Cena: 1200 eur.
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