
Združenie BLF
Business Leaders Forum je združením firiem, ktoré sa zaviazali byť lídrami 
v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku.

Naše poslanie
Kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného 
podnikania.

Naša vízia
Zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu 
Slovenska.

História
Zakladajúci členovia združenia Business Leaders Forum podpísali 18. novembra 2004 Memorandum o spoločenskej 
zodpovednosti firiem, ktorým sa zaviazali byť lídrami v  presadzovaní princípov zodpovedného podnikania 
na Slovensku. Nadácia Pontis bola jedným z hlavných iniciátorov myšlienky vzniku združenia a od jeho vzniku pôsobí 
ako administrátor BLF. 
Členovia platformy sa stretávajú na  pravidelných štvrťročných stretnutiach, skúsenosti a  príklady najlepšej praxe 
na konkrétne témy si vymieňajú aj počas špecializovaných workshopov a seminárov z oblastí Zamestnanci, Životné 
prostredie a Trh.  Pod hlavičkou BLF sa tiež pravidelne koná najväčšie odborné podujatie na tému zodpovedného 
podnikania v strednej Európe CEE CSR Summit. 
Generálni riaditelia členov BLF 10. decembra 2014 prijali nové záväzky zodpovedného podnikania, ktoré sú vyjadrené 
v stratégii Memorandum 2020. Témy združenia do ďalších rokov reagujú na výzvy, ktoré firmy čakajú v budúcnosti 
a  pokrývajú adaptáciu na  klimatickú zmenu, vzdelávanie pre prax či inovácie a  tvorivosť pri prinášaní produktov 
a služieb, ktoré budú mať nielen ekonomický prospech, ale aj spoločenský dopad.

Čo chce BLF dosiahnuť
Sme hrdí na to, že Business Leaders Forum už viac než 10 rokov združuje firmy, ktoré zodpovednosť vnímajú ako 
príležitosť. A to nielen k spoluvytváraniu lepšieho Slovenska, ale aj k úspešnejšiemu biznisu. Za toto obdobie sme 
našim členom ponúkli desiatky možností vzdelávať sa, networkovať i zdieľať príklady najlepšej praxe. Tešíme sa, že sme 
sa s témami zodpovedného podnikania postupne dostali „dovnútra“ našich členských firiem a predstavili konkrétne 
riešenia a  inšpiráciu pre CSR manažérov, manažérov internej a externej komunikácie, HR manažérov, pracovníkov 
zodpovedajúcich za otázky životného prostredia i manažérov nákupu. Zodpovedné podnikanie je totiž práve o „core 
biznise“ a každodenných malých i väčších rozhodnutiach. Sme nesmierne vďační za dôveru, že môžeme pri týchto 
rozhodnutiach stáť pri vás. Ďakujeme.
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2 certifikované školenia o metodológii reportovania 
zodpovedného podnikania – GRI  
pre 50 účastníkov

Viac ako 400 článkov 
o BLF v médiách

Viac ako 28-tisíc dobrovoľníkov zapojených 
do podujatia  
Naše Mesto

V roku 2015 poznalo obsah pojmu 
zodpovedné podnikanie 
o 40 % ľudí viac 
ako v roku 2004 
(42 % vs. 82 %)

11 rokov Business Leaders Forum v číslach

33 členov spolu s takmer 84 000 zamestnancami

Viac než 78 regionálnych a tematických seminárov 
a workshopov s 1 500 účastníkmi

Prezentácia 11 členov BLF na 4 celoeurópskych 
trhoviskách Market Place v Bruseli

Takmer 43 samostatných lokálnych správ 
o zodpovednom podnikaní 
vydaných 7 členmi BLF

13 prednášok kurzu Zodpovedné podnikanie v praxi 
v anglickom jazyku na Ekonomickej  
univerzite  
v Bratislave  
pre 55 študentov.
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67 čísiel BLF Newslettra, 
48 000 výtlačkov

68 firiem na Trhoviskách zodpovedných firiem, 
152 zodpovedných riešení

44 prednášok kurzu Spoločenská zodpovednosť 
firiem na Fakulte sociálnych a ekonomických 

vied UK pre 80 študentov

43 štvrťročných stretnutí  
členov združenia

12 medzinárodných konferencií 
o zodpovednom podnikaní

5 vydaní breviára o CSR 
aktivitách členov BLF

8 jázd bez áut počas 
Európskeho týždňa mobility
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7 prieskumov o vnímaní 
zodpovedného podnikania 
slovenskou verejnosťou

10 stratégií zodpovedného 
podnikania pre dodávateľov 
vypracovaných študentmi

1 letná škola
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Témy, ktorým sa s členmi venujeme

Členské firmy Business Leaders Forum

 Obehová ekonomika/ 
Cradle-to-cradle 

 Adaptácia na klimatickú 
zmenu

 Udržateľné mestá
 Energetická efektívnosť  

budov

Aktivity Nadácie Pontis
 Nadačné fondy
 Dobrovoľníctvo
 Komunitné investovanie
 Zbierky

 Vzdelávanie pre prax 
 Motivácia a zapájanie  

zamestnancov
 Work-Life Balance
 Zdravie a Wellbeing

 Komunikácia 
zodpovedného podnikania 

 Etika v podnikaní
 Zodpovedné riadenie 

dodávateľského reťazca
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