
AUTOCENTRUM MŠ S.R.O.
Na východnom 
Slovensku v obci Zalužice 
(okres Michalovce) 
môžete nájsť autoservis 
AUTOCENTRUM MŠ s.r.o., 
ktorý prevádzkuje Milan 
Šalacha. Spolu s ním tu 
pracuje i jeho manželka 
Silvia, dlhoročný kolega 
Martin Nyistor a päť 
ďalších zamestnancov. 
Hlavným zameraním 
tohto servisu je 
oprava a údržba 
cestných motorových 
vozidiel, dodávkových 
vozidiel a menších 
nákladných vozidiel.

Kontakt:
ProfiAuto Service 
AUTOCENTRUM MŠ s.r.o.
Zalužice 444
072 34  Zalužice
Telefón: +421 919 474 959
E-mail: autocentrumms@gmail.com
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odbornou školou technickou v Michalov-
ciach. Študentom tu poskytujú výučbu 
odbornej praxe pre odbor automechanik. 

Súčasťou siete ProfiAuto Service sa AU-
TOCENTRUM MŠ stalo na začiatku tohto 
roka. „Musím povedať, že to bolo presne 
v tom pravom čase. Po oslovení spoločnos-
ťou AZ Car s.r.o. sme sa rozhodli ísť do tej-
to spolupráce jednak s AZ Car, ale tiež i so 
spoločnosťou ProfiAuto. Predtým sme bo-
li partnermi iných spoločností, od ktorých 
sme okrem sľubov a našej nespokojnosti 
nedostali nič,“ hovorí Milach Šalacha, maji-
teľ autoservisu AUTOCENTRUM MŠ a dodá-
va: „ProfiAuto nám ukázalo spôsob, akým 
môže naša firma naďalej smerovať.“ 

Keďže Milan Šalacha vie, že toto odvet-
vie neustále rastie, riadi sa svojím hlav-
ným pravidlom úspechu. Tým je: Priateľský 
a odborný prístup k zákazníkom a odve-
denie kvalitnej práce. Vo svojom regióne 
chce neustále poskytovať čo najkvalitnej-
šie služby za primerané ceny.

V rokoch 2012 až 2015 pracoval 
Milan Šalacha ako SZČO, avšak 
jeho zdravotný stav mu neu-
možňoval vykonávať svoju prá-
cu v takom rozsahu, v akom by 

chcel. Preto sa rozhodol, že k sebe bude 
potrebovať ďalších mechanikov. Po zalo-
žení spoločnosti v roku 2015 preto odk-
úpil nehnuteľnosť, v ktorej prevádzkuje 
svoju činnosť. V nej si otvoril predajňu ná-
hradných dielov a začal rozširovať služby 

napríklad o opravy, nastavenie svetlome-
tov, geometrie náprav, servis klimatizá-
cií a iné.

Autoservis prešiel už mnohými úpravami 
dielní, úpravou fasády a tiež opravou prí-
stupovej cesty a oplotenia. Rozloha celé-
ho areálu, ktorý sa skladá z predajne, diel-
ne a parkoviska, je cca 1500 m2. V areáli 
firmy sa tiež nachádza karosárska dielňa 
pána Kereštana. Zaujímavosťou je, že AU-
TOCENTRUM MŠ spolupracuje so Strednou 
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