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stavebná spoločnosť.



o spoločnosti.

Myšlienka vlastného podnikania sa začala v útlom veku. Ako malé deti sme väčšinu 
svojho času niečo tvorili, plánovali a organizovali. Čerpali sme z rád a životných 
skúseností, riešenia krízových situácii a úspechov našich rodičov. Učili a viedli nás 
k vytrvalosti, slušnosti, čestnosti, empatii, úcte, vďačnosti a v neposlednom rade  
k pokore a triezvemu zmýšľaniu. Vďaka cenným radám sa nám z myšlienky podarilo 
založiť vlastnú stavebnú firmu. 

Jej úspech vyrástol predovšetkým na spolupráci zodpovedných, skúsených  
a flexibilných odborníkov. Rokmi získané vedomosti, ochota a lojálnosť sú pre nás 
neoceniteľné. V Bauske nám mimoriadne záleží na otvorenej komunikácii s klientom 
a naplnení jeho očakávaní. Vďaka množstvu vlastných zdrojov realizujeme podstatnú 
časť všetkých stavebných prác ako jediný dodávateľ. Neustále si vyberáme cestu 
investície a inovácie, a pracujeme výhradne s profesionálnou a modernou technikou. 

Dnes sme hrdí, že môžeme klientom na Slovensku i v zahraničí ponúkať to, čo bolo 
pre nás v stavebníctve vždy najdôležitejšie: kvalitu, poctivosť a sebestačnosť.

Anton Ajben, konateľ

Ajben Baran
Ján Baran, konateľ



Dôvera je o poctivosti v detailoch. 
Chceme vidieť to, čo vidíte vy, a sme 

pripravení postarať sa o všetko,  
čo k tomu potrebujete.



naše služby.

zemné práce. tesárske práce. murárske práce.

obkladačské
 práce.

sadrokartonárske 
práce.

strechárske -
 klampiarske práce.

elektroinštalačné
 práce.

zámočnícke 
a stolárske výrobky.

vodoinštalačné 
a kúrenárske práce.

Ako generálny dodávateľ plánujeme a realizujeme stavby po celom Slovensku. Rôznorodé 
portfólio tvoria klienti od menších súkromných investorov až po najväčšie domáce a zahraničné 
reťazce. Disponujeme tridsiatimi stavebno-montážnymi skupinami, ktoré tvorí viac ako 
120 stavebných pracovníkov všetkých potrebných profesií. S vlastným oddelením elektro 
realizujeme kompletné elektroinštalácie, a pre potreby stavieb tiež vyrábame výrobky v stolárskej  
a zámočníckej dielni. Neoddeliteľnou súčasťou firmy sú nové stavebné stroje, veľký vozový park, 
mechanizácia a technika rôzneho druhu.
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centrálna pobočka Košice.

pobočka Vranov nad Topľou.

Magnezitárska 11, 
040 13 Košice

Mierová 1401/5, 
093 01 Vranov nad Topľou



Rozvetvenú organizačnú štruktúru spoločnosti tvorí vedenie spoločnosti 
spolu s 80 zamestnancami na administratívnych i terénnych pozíciách. 
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VEDENIE SPOLOČNOSTI

INVESTIČNÉ STAVBY ZÁKAZKOVÁ VÝROBA



Viacúčelové vozidlá, dodávky a osobné vozidlá:
Spoločnosť BAUSKA, s. r. o. disponuje viacúčelovými osobnými  
a dodávkovými vozidlami v celkovom počte cca 50 ks.
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Bomag BW213D
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Bobcat A770
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naša technika.



CAT 303.5E CRCAT 301.6

AROCS 963-7-EAROCS 963-7-E

MAN TGS 26.440MAN TGA 26.413

pásové rýpadlopásové mini rýpadlo

hákový nosič s hydraulickou rukouvalník s hydraulickou rukou

nosič výmenných nadstaviebnosič výmenných nadstavieb



Investujeme do techniky a ľudských zdrojov, aby sme mohli podať vždy profesionálny 
výkon, zdolávať nové výzvy a realizovať vaše sny, ktoré nás inšpirujú.



referencie.

certifikáty.

Sme držiteľmi certifikátov a osvedčení, ktoré dosvedčujú naše skúsenosti  
s technológiou a postupmi.

Audited by



BAUSKA, s. r. o.
Magnezitárska 11/B, 040 01 Košice

+421 910 200 266
bauska@bauska.sk

IČO: 46 447 156
DIČ: 202 339 1205
IČ DPH: SK 202 339 1205 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK97 0200 0000 0037 8484 2559

kontakt.


