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1) Úvod 

FILMOVÁ CENA LUX vyjadruje záväzok Európskeho parlamentu voči kultúre a v úzkom spojení 

s inými európskymi politikami podporuje kultúrnu rozmanitosť. Európsky parlament má vďaka 

väčším legislatívnym právomociam, ktoré mu boli udelené Lisabonskou zmluvou, okrem iného 

možnosť prijímať iniciatívy s veľkým symbolickým významom. 

Jednou z takýchto iniciatív bolo vytvorenie filmovej ceny Európskeho parlamentu, ktorá bola prvý raz 

udelená v roku 2007 – pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskej zmluvy. 

FILMOVÁ CENA LUX stavia každoročne do centra pozornosti filmy, ktoré sa venujú ústredným 

témam európskej verejnej diskusie. Filmová tvorba ako kultúrne masmédium môže byť ideálnym 

prostriedkom na diskusiu a úvahy o Európe a jej budúcnosti. Vybrané filmy súťažiace o FILMOVÚ 

CENU LUX sú viac než len príbehmi – objavujú a skúmajú spoločné európske hodnoty a zaoberajú 

sa problémami, ktoré presahujú hranice, ako sú ekonomická a spoločenská kríza, prisťahovalectvo, 

spravodlivosť, solidarita, občianske slobody a základné práva. Každý z filmov je pohľadom do života 

Európanov a ukazuje ich presvedčenia a pochybnosti, ako aj hľadanie vlastnej identity. Tieto filmy 

pomáhajú rozširovať rôzne názory na niektoré z hlavných spoločenských a politických otázok dneška, 

a tým prispievajú k otváraniu širšej diskusie o európskej identite a jej rôznych podobách.  

Európsky parlament a FILMOVÁ CENA LUX sa podporovaním európskej kinematografie usilujú 

hľadať nové formy komunikácie s občanmi EÚ, čím sa európska filmová tvorba stáva jedným z 

najúčinnejších médií na zobrazenie diskusie medzi tisíckami rôznych tvárí pluralistickej Európy. 

Cieľom FILMOVEJ CENY LUX je podporovať európsku kreativitu a jej najrôznejšie podoby, 

napriek súčasnej ekonomickej, politickej a spoločenskej kríze, ktorá ohrozuje aj umenie, kultúru a 

kinematografiu. Podporovanie európskej kinematografie môže prispieť k prekonávaniu rastúcich 

fyzických i psychologických bariér, ktoré Európu rozdeľujú.  

Film je jedným z najbohatších a najsilnejších umeleckých prejavov a dokáže čeliť prekážkam v 

podobe strachu a neistôt, ktoré obklopujú náš život. Je zrkadlom, ktoré nám môže ukázať, koľko toho 

máme spoločného, alebo aké zvláštne a zaujímavé sú naše vzájomné rozdiely. 

 

2) Základné východiská 

Európsky parlament premieta kultúrnu rozmanitosť 

Kultúra a jej osobitná forma, ktorou je kinematografia, sú stále vplyvnými oblasťami, v rámci ktorých 

Parlament môže a musí naďalej komunikovať s občanmi Európskej únie, aby ho lepšie poznali a 

rozumeli jeho fungovaniu. Jedným zo spôsobov naplnenia tohto cieľa je FILMOVÁ CENA LUX, 

ktorá je konkrétnym prejavom vlastnej iniciatívy samotného Parlamentu. 



 

 

 

Európsky parlament kladie mimoriadny dôraz na kultúru 

Kým Európska únia má v tejto oblasti len právomoci zamerané na podporu a koordináciu, Parlament 

vždy presadzoval kultúru ako ústredný prvok práva Spoločenstva.  

Svedčí o tom verejné vypočutie na tému Filmová tvorba a európske identity, ktoré sa uskutočnilo 

27. októbra 2010 na podnet Výboru pre kultúru a vzdelávanie, ako aj najnovšie vypočutie (10. 

októbra 2016) s názvom Úloha európskeho filmu v Európe zajtrajška, na ktorom sa zúčastnili Ken 

Loach, Céline Sciamma a Andrea Segre. 

Ako ďalšie príklady možno spomenúť simultánne premietanie pri príležitosti Medzinárodného dňa 

pamiatky obetí holokaustu za účasti bývalého predsedu Schulza a Gézu Röhriga (Oscar v kategórii 

Najlepší cudzojazyčný film za rok 2016 a výber Filmovej ceny LUX) alebo simultánne premietanie a 

diskusiu v 28 členských štátoch v rámci FILMOVEJ CENY LUX a účasť poslancov EP na diskusiách 

(aj za okrúhlym stolom) o kultúre, digitálnej agende atď. v rámci významných medzinárodných 

filmových festivalov.  

Ďalší vývoj Filmovej ceny LUX  

Počas roku 2015 prebiehali medzi Parlamentom a Európskou komisiou neformálne rozhovory, počas 

ktorých obe inštitúcie podporili myšlienku spájania zdrojov s cieľom zvýšiť informovanosť o 

Filmovej cene LUX, a tým dosiahnuť vyššiu návštevnosť a zlepšiť pomer nákladov voči počtu 

divákov. 

Cieľom partnerstva oboch strán je zviditeľnenie Filmovej ceny LUX v očiach európskeho filmového 

priemyslu a verejnej sféry. 

Spolupráca začala v roku 2016 a v rokoch 2017 a 2018 sa rozvíjala tým, že k tradičnému premietaniu 

FILMOVEJ CENY LUX vo všetkých európskych krajinách boli pridané ďalšie dve simultánne 

projekcie. Táto spolupráca bude v roku 2019 pokračovať a bude sa ďalej rozširovať. 

Počas roku 2019, ktorý je rokom európskych volieb, a vzhľadom na to, že po nich bude zvolený nový 

Parlament, by mal Európsky parlament ďalej využívať synergie dosiahnuté s Komisiou. Bolo by 

vhodné rozšíriť spoluprácu aj do ďalších oblastí. Ďalej uvádzame niektoré návrhy na spoluprácu 

medzi EP a EK, ktoré by sa mali preskúmať v roku 2019: 

– pokračovať v simultánnych projekciách, ktoré sa osvedčili ako inovačný nástroj v úsilí 

sprostredkovať európske myšlienky mladým divákom,  

– spolupracovať na sprístupňovaní filmov filmovej ceny LUX na internetových platformách,  

– spolupracovať v rámci databázy európskych filmových titulkov na zabezpečovaní titulkov, ktoré pre 

filmy Filmovej ceny LUX vytvoril EP,  

– spolupracovať v oblasti kultúrnej diplomacie zaradením filmov z Filmovej ceny LUX do 

európskeho súboru filmov, ktorý bude reprezentovať EÚ vo svete, 

– spolupracovať na inštitucionálnej úrovni na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019. 

Cieľom každej spolupráce by malo byť zvýšenie informovanosti o Európskom parlamente a 

rozšírenie jeho mediálneho pokrytia. V budúcnosti sa treba zamerať predovšetkým na oslovenie 



 

 

nových divákov, najmä mladých ľudí a tvorcov verejnej mienky. Filmová cena LUX by sa mala aj 

naďalej udeľovať na pôde Európskeho parlamentu. 

Filmová cena LUX v európskom verejnom priestore 

Vďaka festivalu Filmové dni LUX sa každý rok filmy, ktoré súťažia o Filmovú cenu LUX, premietajú 

viac než 240-krát vo filmových sálach alebo na festivaloch vo viac ako 50 európskych mestách, čím 

sa rozširuje sieť zainteresovaných strán a tvorcov verejnej mienky. Filmové predstavenia, po ktorých 

často nasledujú diskusie, navštívi takmer 40 000 divákov a na Facebooku sleduje Filmovú cenu LUX 

viac ako 27 000 ľudí.  

 

Mladí Európania 

Zameranie na mladých Európanov je jedným zo strategických cieľov ceny LUX. Od roku 2010 

Filmová cena LUX v spolupráci s partnermi, ako je benátsky festival Dni autorov (Giornate degli 

Autori) a sieť Europa Cinemas, realizuje a podporuje projekt „28-krát kino“. Táto iniciatíva 

nadväzuje na intenzívny 10-dňový vzdelávací kurz v Benátkach pre 28 mladých európskych 

kinofilov. V priebehu tohto kurzu sa stretávajú s poslancami EP, filmovými režisérmi, členmi 

výberovej komisie a zastupujú najmladšiu porotu na festivale v Benátkach. Po návrate do svojej 

krajiny sú z nich potom „veľvyslanci ceny LUX“, ktorí propagujú filmy a aktivity spojené s cenou 

LUX v rámci svojich sietí a vo svojom prostredí. Sieť sa tak každý rok rozrastá o viac ako 200 

podporovateľov, nadšených „veľvyslancov ceny LUX“ a tvorcov verejnej mienky. 

Filmová cena LUX je známa už aj vo vzdelávacích zariadeniach. K dispozícii sú balíčky so 

vzdelávacími materiálmi k súťažným filmom, ktoré slúžia ako doplňujúce materiály k diskusiám a na 

študijné účely, a to nielen v súvislosti s filmami, ale aj s otázkami týkajúcimi sa Európy.  

Filmová tvorba je ťažiskom európskeho kultúrneho modelu 

Film stvárňuje rôzne chápania kultúrnej rozmanitosti, a tým ukazuje svoju kultúrnu a odbornú 

hodnotu pre každú spoločnosť, ktorá chce uplatniť svoj vplyv na svojom území aj mimo neho. Film je 

jednou z tých umeleckých foriem, ktoré najľahšie vytvárajú pocit spolupatričnosti k určitému 

spoločnému priestoru, a v tomto prípade pomáha vytvárať európskeho ducha. Kultúra je ľudským a 

politickým výtvorom, ktorého stredobodom je práve kinematografia. 

FILMOVÁ CENA LUX je súčasťou komunikačnej stratégie Európskeho parlamentu  

FILMOVÁ CENA LUX je nástrojom, ktorý prispieva ku komunikačnej politike Európskeho 

parlamentu. 

Oficiálny výber filmov a súťažná sekcia sú zverené porote zloženej z filmových odborníkov, ktorí 

zabezpečujú umeleckú a filmovú legitimitu FILMOVEJ CENY LUX. 

3) Ciele 

 Vniesť svetlo do verejnej diskusie o Európskej únii a jej politikách  

 Podporovať šírenie európskej (ko)produkcie v rámci Únie 

Európska kultúrna scéna je roztrieštená. Len niekoľkým umelcom a dielam sa podarí prekročiť 

hranice a nájsť si publikum mimo vlastnej krajiny. Ani filmová tvorba v tomto nie je výnimkou. 



 

 

Pôvodný jazyk, v ktorom bol film natočený, predstavuje často prekážku vstupu filmu na viacjazyčný 

trh. 

Vďaka FILMOVEJ CENE LUX sa postupne rozširuje katalóg európskych filmov vysokej kvality, 

ktoré sú spolu so vzdelávacími materiálmi dostupné vo všetkých jazykoch EÚ. 

4) Postup výberu 

Ako sa filmy vyberajú – porota 

Porota – 21 odborníkov z európskeho filmového priemyslu – vyberá filmy do oficiálneho výberu a 

súťaže Filmovej ceny LUX. V porote sú zastúpení producenti, distribútori, prevádzkovatelia kín, 

riaditelia festivalov a filmoví kritici, ako aj zástupcovia fondu Eurimages. Zástupca Európskej 

komisie – programu Tvorivá Európa je tiež jej členom ako pozorovateľ. 

Členov poroty menuje Výbor pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu. Zástupca víťazného 

filmu, ktorý získal cenu LUX predchádzajúci rok, je členom poroty ex officio. 

Filmy do oficiálneho výberu, resp. súťaže Filmovej ceny LUX navrhujú členovia poroty, ktorí môžu 

navrhnúť najviac 3 filmy. Filmy môžu navrhovať takisto poslanci Európskeho parlamentu a 

spontánne aj odborníci z filmového prostredia. 

Členovia poroty, ktorí sa podieľali na produkcii alebo komercializácii filmu zaradeného do súťaže, 

môžu síce navrhovať filmy, nesmú však hlasovať v prospech filmov, na ktorých majú komerčný 

záujem. 

Porota rozhoduje celkovou väčšinou hlasov alebo, ak sa táto väčšina nedosiahne, na základe pomernej 

väčšiny odovzdaných hlasov. Členovia poroty sú až do oficiálneho vyhlásenia výberu (v júli) a 

súťažných filmov (na konci júla) viazaní mlčanlivosťou. 

Porota zasadá v Európskom parlamente v Bruseli v apríli a v máji. Na zasadnutiach diskutujú 

členovia o filmoch, z ktorých 10 vyberú do oficiálneho výberu. Vybrané filmy sú oznámené na 

začiatku júla na Medzinárodnom filmovom festivale Karlovy Vary. K trom filmom, ktoré sa z 

vybraných 10 filmov kvalifikujú do súťaže, sa vytvoria titulky vo všetkých 24 úradných jazykoch 

Európskej únie. 

5) Postup pri hlasovaní a odovzdávanie FILMOVEJ CENY LUX v Štrasburgu 

O víťaznom filme, ktorý získa Filmovú cenu LUX, rozhodujú poslanci Európskeho parlamentu a jeho 

meno sa oznamuje na novembrovej plenárnej schôdzi. 

Poslanci majú na hlasovanie jeden mesiac a každý z nich smie hlasovať iba za jeden film. 

Poslanci majú štyri možnosti, ako si pozrieť filmy: 

v premietacej sále (LUX Theatre), ktorá je počas 2 týždňov k dispozícii v priestoroch Európskeho 

parlamentu (2 premietania denne);  

vo svojom členskom štáte na podujatiach FILMOVEJ CENY LUX, ktoré organizujú styčné 

kancelárie Európskeho parlamentu (Filmové dni LUX), 

na platforme Video na požiadanie (ku ktorej majú prístup všetci poslanci po vyžiadaní hesla), 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

 

na DVD s vodotlačou (ich počet je veľmi obmedzený a sú určené najmä členom Výboru pre kultúru a 

podpredsedom). 

Hlasovanie sa uzatvára v deň pred slávnostným odovzdávaním ceny. Výsledok hlasovania je preto až 

do odovzdávania ceny neznámy. 

Slávnostnému odovzdávaniu FILMOVEJ CENY LUX predchádza seminár pre novinárov, na ktorom 

poslanci EP, filmoví odborníci a režiséri diskutujú o filme a Európe. Slávnostný ceremoniál prebieha 

v rokovacej sále v Štrasburgu, zvyčajne po skončení rozpravy a pred hlasovaním. 

Na slávnostné odovzdávanie ceny v rokovacej sále sú pozvaní režiséri všetkých troch súťažiacich 

filmov. 

Víťaza oznamuje predseda Európskeho parlamentu.  

Zástupca víťazného filmu má potom možnosť predniesť v rokovacej sále krátky prejav. 

V roku 2012 vznikla spolu s festivalom Filmové dni LUX aj osobitná čestná cena divákov. Jej víťaz 

sa vyhlasuje na Medzinárodnom filmovom festivale Karlovy Vary v júli zároveň s oznámením 

oficiálneho výberu filmov na nasledujúci rok. 

6) Kritériá výberu filmov 

O cenu LUX sa môžu uchádzať len filmy, ktoré spĺňajú tieto kritériá: 

1. hrané alebo umelecké dokumentárne filmy (môžu byť animované), 

2. minimálna dĺžka filmu 60 minút, 

3. produkčné alebo koprodukčné filmy, ktoré majú nárok na prostriedky z programu CREATIVE 

EUROPE (MEDIA) a sú výsledkom produkcie alebo koprodukcie v členskom štáte Európskej únie 

alebo na Islande, v Lichtenštajnsku alebo v Nórsku, 

4. prínos k oslave univerzálneho dosahu európskych hodnôt, zobrazenie rozmanitosti európskych 

tradícií, objasnenie európskej integrácie a podstaty budovania Európy, 

5. filmy, ktoré sa môžu uchádzať o filmovú cenu LUX v roku 2019, musia mať premiéru na 

festivale/boli prvýkrát uvedené v čase od 30. mája 2018 do 15. apríla 2019, 

6. do súťaže by sa nemali navrhovať filmy, ktoré získali prvú cenu na niektorom z prestížnych 

festivalov kategórie A (Benátky, San Sebastian, Berlín, Cannes, Karlovy Vary a Locarno). 

7) Čo ponúka FILMOVÁ CENA LUX? 

V rámci festivalu FILMOVÉ DNI LUX sa k trom súťažiacim filmom vytvoria titulky v úradných 

jazykoch EÚ a všetkým členským štátom sa poskytne digitálny filmový súbor (DCP). Zároveň sa v 

príslušných jazykoch vyrobia balíčky so vzdelávacími materiálmi, ktoré sa distribuujú počas 

premietaní v celej Európe. 

Cieľom FILMOVEJ CENY LUX je tiež úprava originálnej jazykovej verzie alebo verzií pre osoby so 

zrakovým alebo sluchovým postihnutím, a to nielen v pôvodnej jazykovej verzii, a lepšia propagácia 

filmu v členských štátoch. 



 

 

FILMOVÁ CENA LUX začína mať čoraz väčší vplyv, pokiaľ ide o podporu európskej filmovej 

tvorby. Rôznym filmom, ktoré by túto príležitosť inak zrejme nedostali, už pomohla nájsť si miesto 

na trhu a osloviť širšie publikum. 

8) Harmonogram súťaže o FILMOVÚ CENU LUX 2019  

január  

31. 1. Ukončenie hlasovania o čestnej cene divákov za rok 2018 

február 

4. 2. Schôdza výboru CULT: schválenie novej poroty 

7. – 17. 2. MFF Berlinale, oznámenie pre odborníkov o Filmovej cene LUX (podujatie zamerané na 

vytváranie sietí v rámci partnerstva Europa Distribution, Meeting Europa Cinemas, EFA, ARTE...). 

Začiatok procesu výberu filmov do súťaže o FILMOVÚ CENU LUX 2019 

marec 

FILMOVÁ CENA LUX & ARTE – online film mesiaca (premietanie filmov vybraných do súťaže o 

cenu LUX na internetovom sídle ARTE) 

7. – 17. 3. Filmový festival v Sofii (Bulharsko, Sofia a Plovdiv, európskom hlavnom meste kultúry, 

retrospektíva filmov ocenených cenou LUX a diskusie) 

apríl 

FILMOVÁ CENA LUX & ARTE – online film mesiaca (premietanie filmov vybraných do súťaže o 

cenu LUX online na ARTE.tv) 

11. – 13. 4. Festival Texel Demokracy Alive, na ktorom sa zúčastní vyše 5 000 mladých ľudí a 

činiteľov, ktorí prijímajú rozhodnutia, zástupcov organizovanej občianskej spoločnosti, 

podnikateľského prostredia, odborových zväzov, ako aj vplyvných osobností, aktivistov a občanov, 

aby podnietili občiansku angažovanosť a zvýšili záujem o európsku demokraciu v súvislosti s 

európskymi voľbami. Premietanie filmov LUX a diskusií v rámci ceny LUX. 

15. 4. termín uzávierky spontánneho navrhovania filmov na cenu LUX 

Koniec apríla/začiatok mája: Schôdza poroty v Bruseli, na ktorej posúdi a vyberie 10 filmov do 

oficiálneho výberu Filmovej ceny LUX, ako aj 3 filmy, ktoré boli zaradené do užšieho výberu 

oficiálnej súťaže. 

máj 

FILMOVÁ CENA LUX & ARTE – online film mesiaca (premietanie filmov vybraných do súťaže o 

cenu LUX online na ARTE.tv) 

9. 5. Aktivity a podujatia na rôznych miestach v Európe v rámci Dňa Európy 

14. – 25. 5. Filmový festival Cannes (17. – 20. 5. – výzva na účasť vo voľbách) 

jún  



 

 

28. 6. – 6. 7. Filmový festival Karlovy Vary (verejné ohlásenie 10 filmov zaradených do oficiálneho 

výberu ceny LUX a čestnej ceny divákov za rok 2018) 

júl 

oznámenie troch filmov do súťaže a poroty na tlačovej konferencii Benátskych dní v Ríme, ako aj 

poroty projektu „28-krát kino“ 

august – september 

Benátske dni – 10. ročník „28-krát kino“, premietanie 3 filmov súťažiacich o cenu LUX 

október 

Otvorenie Filmových dní LUX 2019 (styčné kancelárie EP a kancelárie programu Kreatívna Európa) 

v členských štátoch. 

Súťaž v rámci EP  

Art Cinema Day – Deň artovej kinematografie (v partnerstve s CICAE). Spoločné oznámenia vrátane 

premietaní 

november 

Premietania v celej Európe súčasne 

11. – 22. 11. Premietania v premietacej sále (LUX Theatre) 

27. 11. Slávnostné odovzdávanie ceny LUX a seminár pre novinárov v Štrasburgu 

december 

7. 12. Udeľovanie Ceny Európskej filmovej akadémie 

 


