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Hlavné funkcie Úžitková plocha a kapacita  

* najviac (v m²): udáva maximálnu 
úžitkovú plochu 

Program 

Priestory rokovacej sály najviac* 7 100 m² 

Rokovacia sála najmenej 780 miest pre poslancov 
cieľ: 900 miest pre poslancov 

Galérie 700 miest 

Tlmočnícke kabíny 160 miest (32 kabín) 

Bar Hemicycle 400 osôb 

Priestory výborov najviac* 5 800 m² 

Veľká sála pre výbory najmenej 350 miest pre poslancov 
cieľ: 400 miest pre poslancov 

Stredne veľká sála č. 1 pre výbory 150 až 200 miest pre poslancov 

Stredne veľká sála č. 2 pre výbory 150 až 200 miest pre poslancov 

Malá sála č. 1 pre výbory 80 až 120 miest pre poslancov 

Malá sála č. 2 pre výbory 80 až 120 miest pre poslancov 

  
cieľ: 1 dodatočná stredne veľká sála alebo 1 

dodatočná malá sála pre výbory (plocha nie je 
zahrnutá maximálnej plochy 5 800 m²) 

Galéria pre návštevníkov 320 miest 

Tlmočnícke kabíny najmenej 96 miest 

Bar pri sálach pre výbory 300 osôb 

Priestory pre trialógy najviac* 5 200 m² 

Veľká sála pre trialógy 
130 miest pre poslancov 

a 3 oddychové miestnosti 

Stredne veľká sála č. 1 pre trialógy 
80 miest pre poslancov 

a 3 oddychové miestnosti 

Stredne veľká sála č. 2 pre trialógy 
80 miest pre poslancov 

a 3 oddychové miestnosti 

Stredne veľká sála č. 3 pre trialógy 
80 miest pre poslancov 

a 3 oddychové miestnosti 

Stredne veľká sála č. 4 pre trialógy 
80 miest pre poslancov 

a 3 oddychové miestnosti 

Stredne veľká sála č. 5 pre trialógy cieľ: 1 dodatočná stredne veľká sála s 80 miestami 
pre poslancov a 3 oddychové miestnosti 
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Tlmočnícke kabíny najmenej 66 miest 
cieľ: 78 miest 

Bar pri sálach pre trialógy 240 osôb 

Priestory pre médiá najviac* 4 100 m² 

Pracovné priestory 130 pracovných staníc 

Miestnosť na tlačové konferencie 120 miest 

Miestnosti na brífingy 40 a 20 miest 

Zóna pre médiá v rokovacej sále 1 000 m² 

Tlmočnícke kabíny 36 miest 

Bar pre tlač 
aspoň ako súčasť baru Hemicycle 

cieľ: bar pre tlač s kapacitou 100 osôb 

Protokolárne priestory najviac* 3 000 m² 

Protokolárny vchod 490 m² 

Salóny a zasadacie miestnosti 4 + 2 salóny 

Priestory pre návštevníkov najviac* 6 500 m² 

Vchod pre návštevníkov 500 m² 

Miestnosti na brífingy najmenej 5 x 40 osôb 
cieľ: 1 dodatočná miestnosť s kapacitou 40 osôb 

Bar pre návštevníkov 200 osôb 

Galérie pre návštevníkov v rokovacej sále a v priestoroch pre výbory 

Priestory pre aktivity návštevníkov 1 600 m² 
Priestory pre kultúrne a iné 
podujatia 

najviac* 5 800 m² 

Viacúčelové priestory 900 + 350 osôb 

Výstavné priestory najmenej 700 m² 
cieľ: 1 700 m2 

Reštauračné priestory najviac* 5 700 m² 

Reštaurácia s obsluhou 100 miest 

Samoobslužná reštaurácia 250 + 300 + 350 miest 

Reštaurácia VIP a jedáleň 80 + 15 miest 

Centrálna kuchyňa 2 000 jedál 

Služobné priestory najviac* 4 800 m² 

Celková úžitková plocha najviac* 4 800 m² 

 


