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SPRÁVA 

zo zahraničnej pracovnej cesty – medzinárodnej konferencie: 

56th ICCA Congress 2017, Praha  

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:   

Praha, CZ 

  

Miesto konania: Prague Congress centre, 5. května 65, Praha 4 

 

Dátum od - do:  

11.11. – 15.11.2017 

 

Účastníci ZPC za BTB:   

Nina Erneker, MICE oddelenie 

 

Charakteristika podujatia:  

 

ICCA, ciže International Congress and Convention Association, je stropnou organizáciou pre oblasť 

asociačného conferenčného priemyslu. Každoročne sa koná celosvetový kongres prezentujúci 

najnovšie a najatraktívnejšie know-how z danej oblasti. Zároveň poskytuje plaftormu pre aktívny 

networking.  

 

Tohtoročný kongres bol rekordný čo do počtu účastníkv (viac ako 1200 ) a čo do počtu zástupcov 

asociácií. Program podujatia bol veľmi bohatý, v rámci jednotlivýcj konferenčných dní sa konalo 

viacero workshopov a prezentácií naraz, program podujatia tvorí prílohu správy.  

 

Hlavným prínosom kongresu pre Bratislava Convention Bureau je aktívny networking na tomto poli, 

ktorý je nevyhnutnou súčasťou práce s týmto sub-trhom v rámcie MICE.  

Najviac rezonujúcimi témami podujatia boli kolaboratívny prpfesionalizmus (collaborative 

professionalism), odklon od klasického marketingu destinácie k tzv „knowledge manažmentu 

a spolupráca CVB s FDI a obchodnými komorami na pritiahutie biznisu do destinácie.  

 

Výstupy z jednotlivých prezentácií (video) sú k dispozícii na 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=219141&tabid=6430097 

Časť prezentácií z kongresu v ppt formáte budú po dodaní sprístupnené na W:\2017\MICE\ICCA 

Congress Praha 2017 

 

 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=219141&tabid=6430097
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Fotodokumentácia: 

 

 

 

           

 

         

 

Vyhotovil: Nina Erneker, 16/11/2017 
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Content – hlavné body, zhrnutie:  

 

Obsah conferencie bol riešený prevažne formou workshopov, master classes a interaktívnych 

prezentácií. V drvivej väčšine prípadov nešlo o klasické prednášanie typu „ja hovorím, vy počúvate 

a zapisujete si“. Preto je aj moje zhrnutie skôr výberom myšlienok aplikovateľných pre našu prax ako 

verné zachytenie obsahu, ktorý aj tak nikomu nič nepovie:  

 

Dokopy som absolvovala nasledovné „prednášky“:  

12/11 

9:00 – 12:00 – The first time Attendees Introduction programme –  

15/11 

Miha Pogačnik: Označovaný ako „predvoj“ inovácií, huslista, preslávený inšpiratívnymi 

transformáciami spoločností a líderstvom. 

The disruptive art of the leadership:  

- Líderstvo v biznise je podobné ako v symfonickom orchestre 

- Hľadanie paralel medzi umením a líderstvom v biznise = umenie nie je enterntainment / zábavý 

priemysel, je to vážna vec a treba ju brať vážne 

- Umenie je nástroj na rozvoj organizácií 

- Symfonický orchester má lídrov, oddelenia, aj „šedé myši“, ale spolu tvoria symfóniu 

- Biznis tiež musí tvoriť „symfóniu“, inak sa nerozvíja a zaniká 

- Cash flow je dôležitý, ale pokiaľ nie prvoradý = vízia a spolupráca v rámci tvorby (co-creation) 

je nevyhnutná, cash flow bude nasledovať 

- Spoločne tvoríme = implementujeme, nie EXECUTION = poprava po anglicky 

 


