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Prestižní vinařství s registrovanou značkou PAVELKA   

(od r. 1999) z Malokarpatské oblasti se objevila mezi sloven-
skými víny v r. 1995. Firmu založil Ing. Milan Pavelka spolu 
s kolegou Milanem Soboličem a hospodařili na 6 ha. Dnes 
rodinná firma VPS s několikagenerační historií hospodaří v 
Pezinku na 50 ha vinohradů osázených MT, VZ, RV, RR, 
Ch, RŠ, RB, TČ, Pa, RM, Fr, Ne, Al, CS. V roce 2000 uvedla 
na trh úspěšné barikové cuvée PAVES (CS, Fr, Ne), ke 
kterému se o rok později přidalo i bílé. V r. 2005 pak známá 
TROJKA (Fr, Do, Al). Lehká, svěží, ovocná vína vyrábí od 
roku 2005 pod značkou Chateau Zumberg a vlajková vína 
jsou pak v řadě PREMIUM. Pro milovníky sektu vyrábí 
„métode Champenoise“ kvalitní „blanc de blancs“. Ročně 
vyrobí 300 až 400 tisíc lahví tichého vína a to výhradně, 
jako správný patriot, ze svých vinic. Co nemůže pochopit 
proč se na Slovensku vozí hrozny z jiných oblastí a z ciziny. 
Tak se pojďme podívat do vinohradů a pak do vyhlášené 
Farskéj pivnice. 
  
 
 























































Hned vedle cesty z Modry do rekreačního centra Harmónie stojí novostavba sídla 
vinařství Ing. Miroslava Dudo. Sídlo nové, ale rodinná tradice vinohradnická a 
vinařská je velmi stará. Proto často vzpomíná na prapradedko Miroslava, který když 
vešel do „pivnice“ povídal: „Pochválený buc Pán Ježíš Kristus! Vinečko, ty si moje 
šecko, kebych teba namál, plakal bych jak dzecko“. Nemohl tedy jinak než v roce 
2001 založit u svých 6 ha vinic prosperující vinařství (ze 4 ha hrozny dokupuje). Vždyť 
vystudoval SVŠ v Modre, pak VŠ v Lednici na Moravě, pracoval ve Šľatiteľskej stanici 
VÚ vinohradníckého a vinárskeho v Šenkvicích v týmu D. Pospíšilové a pak 13 roků 
šéfoval ve sklepě tam, kde začínal tedy v SVŠ v Modre. A doma? Co by dělal jiného 
než víno! a ne ledajaké. Jeho VZ, RR, Sg, Ch, TČ, De, Du, SV, CS, RM a ZW 
naláhvované do 56 000 lahví jsou „výběry“, např. Sg 2008 PS 96 bodů, Ch 2009 VH 
88 bodů „co flaša to perla a to nemluvím o Feteasca regala (½ ha), Dievčie hrozno, 
které považuje za nejúčinnější malokarpatské afrodiziakum. Pan vinař není jen 
ledajakým vinařem, ale k vínu vždy přibaluje i zábavu a tak nás uvítal s pouzdrem na 
housle, a když z něho vytáhl koštýř (hever slov.), tak jsme mohli začít zpívat a 
degustovat. 
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Vinařství a farmu a.s. Elesko (dříve IN VINO) se musí vidět. Vymyká 
se našim běžným představám. Nejmodernější vinařské technologie 
a miliony Euro. Létající enolog N. Davison z Nového Zélandu a Dr. 
Loos „německý král vín“ a nejlepší slovenští vinaři dělají 600 000 
lahví a přitom kapacita je 1 200 000. Moto „Obyčejné věci děláme 
neobyčejně dobře“. Byl jsem tam 3x a vždy to byl zážitek, doporučuji 
výlet. Symbol vinařství monumentální travertinová socha ELESKO 
pojmenovaná podle středověkého strážního hradu na cestě 
z Budapešti na sever, i ta se musí vidět. Proto pár obrázků jako 
inspirace. 

Více viz článek „Elesko“ 
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