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Milé priateľky a milí priatelia  
zodpovedného podnikania,

čísla z  letného on-line prieskumu, ktorý sme zrealizovali 
v  spolupráci so spoločnosťou Profesia, ukazujú, že takmer 
polovica zamestnancov pracuje pod stresom. Stres na praco-
visku má pritom negatívny vplyv na zdravie, psychickú poho-
du, ale aj na celkový výkon zamestnancov. Preto by sa  firmy 
o duševnú pohodu svojich zamestnancov mali zaujímať.

Zaujímavé sú aj výsledky z  ďalšieho on-line prieskumu. 
V rámci iniciatívy Charta diverzity Slovensko, ktorú zastrešu-
je práve Business Leaders Forum, ho zrealizovala spoločnosť 
PwC s cieľom zistiť, ako sú v oblasti diverzity a inklúzie na 
tom firmy na Slovensku. Výsledky ukázali, že firmy u nás 
si diverzitu nespájajú s  lepšími ekonomickými výsledka-
mi. Hlavným cieľom ich aktivít v tejto oblasti je pritiahnuť, 
udržať talenty a posilniť reputáciu navonok. Súčasťou zod-
povednej firmy by určite malo byť aj inkluzívne pracovné 
prostredie, kde sa rozmanitosť spája s pozitívnymi vplyvmi 
na firmu. 

Za ostatný rok vo verejnosti rezonuje téma dezinformácií 
a  hoaxov, ktoré majú za cieľ vyvolať chaos a  destabilizo-
vať spoločnosť. Je to veľmi znepokojujúce, pretože podľa 
prieskumu agentúry GLOBSEC až 52 % Slovákov verí faloš-
ným správam a dezinformáciám. Veríme, že všetci chceme 
žiť v stabilnej a bezpečnej spoločnosti. Spoločenská zodpo-
vednosť firiem sa preto vzťahuje aj na túto tému. 

Tieto prieskumy a  klíma v  spoločnosti dokazujú, že úloha 
združenia Business Leaders Forum v  spoločnosti je veľmi 

dôležitá. Veríme, že vďaka aktivitám a  podujatiam,  ktoré 
v  rámci BLF a  Nadácie Pontis robíme, motivujeme firmy, 
aby dbali (nielen) na duševné zdravie a spokojnosť svojich 
zamestnancov, aby sa postavili za bezpečnú a slušnú spo-
ločnosť bez dezinformácií, a aby tiež vnímali diverzitu ako 
cestu, ktorá má možnosť zlepšiť výsledky firmy. 

Každý rok na pôde BLF otvárame viaceré CSR témy a ponú-
kame v rámci nich konkrétnu inšpiráciu pre členské  firmy. 
Tento rok sme po prvýkrát zorganizovali mentoringové 
 podujatie BLF Maratón, kde si členovia BLF navzájom i  za 
pomoci externých expertov radili v  témach, ako angažo-
vanie zamestnancov, expertné dobrovoľníctvo či meranie 
 sociálneho dopadu. 

V roku 2018 sa zvýšil počet firiem, ktoré sa zapájajú do  aktivít 
zodpovedného podnikania. V priebehu roka do združenia BLF 
pribudlo šesť spoločností –  ANASOFT APR,  DeutschMann Inter-
nationale Spedition,  KOSIT, METRO Cash & Carry SR, Microsoft 
Slovakia a YIT  Slovakia. Do Charty diverzity sa tento rok pri-
dalo 19 firiem, organizácií a orgánov verejnej správy, pričom 
celkový počet signatárov dosiahol číslo 50.

Sme radi, že spolu s vami môžeme prostredníctvom zodpo-
vedného podnikania naďalej meniť Slovensko k lepšiemu. 
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•	 49	%	zamestnancov	pociťuje	stres	
v práci	niekoľkokrát	za	týždeň;

•	 u 45	%	zamestnancov	je	
stres	spôsobený	nadmerným	
množstvom práce;

•	 29	%	zamestnancov	si	musí	prácu	
nosiť	domov/prípadne	pracuje	
nadčasy	takmer	každý	deň;

•	 u	30	%	zamestnancov	spôsobuje	
nadmerný	stres	demotiváciu	v práci;

•	 25	%	zamestnancov	by	bolo	
ochotných	vzdať	sa	časti	svojej	
mzdy,	ak	by	práca	bola	menej	
stresová.

Vedeli ste, že takMer tretina zaMestnancoV dokončuje prácu po Večeroch?

Stres	má	negatívny	dopad	na	zdravie	zamestnancov	a  ich	motiváciu	v práci,	vyplynulo	z prieskumu	spoločnosti	Profesia,	
ktorý	vypracovala	pre	Business	Leaders	Forum:

2018

Michal kišša
výkonný riaditeľ  
Business Leaders Forum



prehľad aktivít 
v roku 2018

Ja
nu

ár
M

ar
ec

M
áj

Fe
br

uá
r

Ap
ríl

Jú
n

1. Výročné stretnutie 
signatárov charty 
diverzity, Bratislava – 
Charta diverzity 
Slovensko, ktorá v roku 
2017 vznikla na pôde 
BLF, sa rozvinula do 
samostatnej iniciatívy. 
Na stretnutí signatárov 
svoju skúsenosť s témou 
nevedomé stereotypy 
zdieľal aj člen BLF 
Slovak Telekom.

Štvrťročné stretnutie BlF členov, Bratislava – BLF sa 
rozšírilo o nového člena DeutschMann Internationale 
Spedition a diskutovali sme o digitálnych zručnostiach 
(líder – Accenture) a internej komunikácii CSR aktivít 
(líder – Lidl Slovenská republika). 

seminár:  expertné 
 dobrovoľníctvo, 
 Bratislava – Ako rozbehnúť 
program  dobrovoľníctva 
pro bono  alebo čo môže 
zamestnancom priniesť 
odovzdávanie skúseností 
neziskovkám. O  praktické 
rady a príklady dobrej 
praxe sa podelili aj členo-
via BLF Accenture a ESET.

odporúčania: lGBt inklúzia na pracovisku – 
Zhrnuli sme základné rady pre vytvorenie 
pracovného prostredia, ktoré rešpektuje 
individuality a odlišnosti. Všetky odporúčania BLF 
sú voľne dostupné na stiahnutie na www.blf.sk.

„Sme hrdí na to, že naše rodinné benefity pokrývajú 
100 % rodinných scenárov, ktoré môžu nastať.“ 

 Lucia Skraková,  
Accenture

pracovná skupina digital 
skills, Bratislava – Na 
podnet Accenure sa spojili 
členovia BLF, ktorých 
zamestnanci- dobrovoľníci 
budú školiť učiteľov ZŠ 
v téme programovania 
(Hour of Code) ako 
aj IT bezpečnosti. 
Zatiaľ zapojené firmy: 
Accenture, ESET, Orange 
Slovensko, Slovak 
Telekom a TNT Express 
Worldwide. 

BlF Maratón, Bratislava – 
Pilotný ročník podujatia 
prepojil expertov 
z mimovládneho, 
verejného a korporátneho 
sveta, aby spolu s členmi 
BLF diskutovali o témach 
ako meranie dopadu, 
zero waste kancelária 
či angažovanosť 
zamestnancov. Maratón 
zabehlo 11 členov BLF.

odporúčania: 
zamestnávanie 
marginalizovaných 
rómov – Spracovali 
sme praktické riešenia 
najčastejších problémov, 
ktorým firmy čelia a zahrnuli 
aj skúsenosť členov BLF 
dm drogerie markt, Embraco 
Slovakia, TESCO STORES SR, 
U. S. Steel Košice a Whirlpool 
Slovakia. O téme sme 
diskutovali na mediálnych 
raňajkách v Košiciach. 

Výročné ceos stretnutie, 
Bratislava – Michal Liday 
z Tatra banky prevzal 
funkciu prezidenta 
Business Leaders Forum 
od Petra Škodného 
z Accenture. Diskusia sa 
niesla v téme inovácií. 

„Každú firmu robia výnimočnou 
jej zamestnanci, od ktorých 
závisí, či bude úspešná. Mojou 
osobnou víziou pre Business 
Leaders Forum na nasledujúce 
dva roky je práve preto osobný 
a odborný rozvoj a spokojnosť 
zamestnancov, vzdelávanie 
a inovácie.“ 

 Michal Liday,		
prezident		
BLF

Galavečer Via Bona slovakia 2017, Bratislava – 
Už osemnásty raz sa udeľovalo prestížne ocenenie 
najzodpovednejším firmám, ktoré sa vyznačujú 
férovým podnikaním na slovenskom trhu. Ceny si 
odniesli aj členovia BLF Accenture, GlaxoSmithKline 
Slovakia, Lidl Slovenská republika a TESCO STORES SR.

naše Mesto 2018, 48 miest a obcí v SR –  
Do 12. ročníka podujatia sa zapojilo 
vyše 10 000 dobrovoľníkov zo 135 firiem 
a pomohlo 238 neziskovým organizáciám, 
domovom sociálnych služieb, ale aj školám či 
škôlkam zlepšiť prostredie, v ktorom pôsobia. 
Do Nášho Mesta sa zapojilo 25 členov BLF.

„Naše Mesto je výnimočný projekt, do ktorého sa 
zapájame už niekoľko rokov. Prostredie, v ktorom 
žijeme, pracujeme a vychovávame svoje deti, 
nám nemôže byť ľahostajné, jedine my sami ho 
môžeme zmeniť.“ 

 Peter Kováč,		
Adient		
Slovakia
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čo sa náM eŠte podarilo  
V roku 2018

Business	Leaders	Forum	sa	pridalo	k iniciatíve 
na podporu čestných štátnych úradníkov – 
„Stojíme za odvážnymi“	a zaviazali	sme	sa	
tak	pomôcť	oznamovateľom	korupcie,	ktorí	po	
oznámení	zostanú	bez	práce.	

Začali	sme	dialóg s vládou	o možnostiach	
spolupráce	firiem	a štátu	pri	napĺňaní	Cieľov	
udržateľného	rozvoja	(SDGs).	Spolu	s 9	členmi	BLF	
sme	absolvovali	úvodné	stretnutie	s Úradom	pod-
predsedu	vlády	SR	pre	investície	a informatizáciu.

Spolu	18 prednášok o zodpovednom podnikaní	
pre	viac	než	135	vysokoškolákov	v Bratislave	
zrealizovali	predstavitelia	členských	firiem	BLF	
v tomto	roku.	Dlhodobo	tak	dostávame	zodpo-
vedné	podnikanie	na	akademickú	pôdu,	ktorá	
vychováva	budúcich	manažérov	vo	firmách.

Do	materiálnej	zbierky	sa na jar zapojilo 18 
a na jeseň až 31 členských firiem BLF.	Spolu	
tak	pomohli	organizáciám,	ktoré	sa	starajú	o ľudí	
v núdzi,	stovkami	vriec	šatstva,	ale	aj	potrebami	
do	domácnosti	či	elektronikou.	

Štvrťročné stretnutie 
BlF  členov, Trenčín – 
Súčasťou stretnutia 
bola prehliadka vývo-
jového centra Adient 
a diskusia o inovačnej 
kultúre vo firme 
(líder – Tatra banka) 
a zamestnaneckých 
grantových progra-
moch (líder – ESET).
Do združenia pristúpili 
štyria noví členovia: 
ANASOFT APR, KOSIT, 
Microsoft Slovakia 
a YIT Slovakia.

seminár: ženy v biznise, 
Bratislava – Pri príležitosti 
ocenenia Hospodárskych novín 
Top 10 žien slovenského biznisu 
BLF zastrešilo odbornú časť 
podujatia, ktoré sa venovalo 
príkladom dobrej praxe podpory 
kariérneho rastu žien. Líderkami 
diskusných stolov boli aj zástup-
kyne Accenture, Philip Morris 
Slovakia a U. S. Steel Košice.

Štvrťročné stretnutie 
BlF členov, Bratislava – 
Hlavnou témou stretnutia 
boli dezinformácie a hoaxy, 
prizvali sme aj Daniela Mila 
z GLOBSEC a Petra Jančárika 
zo SEESAME. Stretnutie 
ukončila ukážka moderných 
technológií a prezentácia 
Client Innovation Centre 
spoločnosti Accenture.

regionálne BlF  
stretnutie, Košice – 
So zástupcami siedmich 
členských firiem 
z východu Slovenska 
sme diskutovali 
o aktivitách BLF a zdieľali 
best practices na témy 
interná komunikácia 
a ženy v biznise. 

„CEE CSR Summit je tým pravým a už 
tradičným pilierom zodpovedného 
podnikania nielen na Slovensku. 
Naša spoločnosť sa aktívne zúčastnila 
na diskusnom stole v rámci témy 
zamestnávania marginalizovaných 
Rómov. Bola to výborná príležitosť hľadať 
spoločné riešenia s ďalšími firmami. 
Taktiež sme participovali na Zodpovednom 
trhovisku, ktorému sa vďaka atraktívnemu 
programu tento rok podarilo pritiahnuť 
naozaj veľký počet návštevníkov.“ 

 Jaroslav Grygar,		
Whirlpool		
Slovakia

design thinking pre 
BlF, Bratislava – Spolu so 
zástupcami 6 členských 
firiem a pod vedením 
facilitátorov z Accenture sme 
hľadali cesty, ako posunúť 
BLF na vyššiu úroveň.

seminár: zamestnávanie 
 zdravotne znevýhodne-
ných, Bratislava – Aj zdra-
votne znevýhodnení majú 
mať svoje miesto na trhu 
práce. Jeden z príkladov 
z praxe uviedla aj zástup-
kyňa Kaufland Slovenská 
republika.

Štvrťročné 
stretnutie, 
Bratislava – 
Vianočné 
stretnutie spojené 
s prehliadkou 
Pradiarne v Starej 
Cvernovke hostila 
spoločnosť YIT 
Slovakia. 

this is 21, Slovensko – V rámci iniciatívy, ktorá 
poukazuje na potrebu rozvoja zručností 21. storočia, 
sa 55 osobností z celého Slovenska vrátane prezidenta 
Andreja Kisku vrátilo do svojich škôl, aby motivovali 
mladých ľudí. Svoje školy navštívilo aj 15 lídrov z BLF.

seminár o duševnom zdraví na 
pracovisku, Bratislava – Firmy by 
malo zaujímať, ako sa cítia ich 
zamestnanci, a preto sme pripravili 
rady od skúsených psychológov aj 
príklady najlepšej praxe z domova. 
Projekt psychológa na pracovisku 
predstavila zástupkyňa KIA Motors 
Slovakia. 

cee csr summit 2018, Bratislava – Naše vlajkové podujatie 
tento rok ponúklo 23 speakrov, 12 diskusných stolov a 23 
stánkov na Zodpovednom trhovisku pre deti, a to všetko za 
účasti vyše 250 CSR odborníkov a cca 500 návštevníkov zo 
širokej verejnosti.



externá komunikácia

členovia Business leaders Forum

•	Business Leaders Forum bolo 
v roku 2018 spomenuté v  médiách 
73-krát.

•	Najčastejšie sa združenie spo-
mínalo v  súvislosti s  odporúča-
niami BLF (Rómovia, LGBT inklú-
zia) a  prieskumom o  duševnom 
 zdraví. 

•	Galavečer Via  Bona Slovakia 
2017 sledovalo 10. apríla viac ako 
42- tisíc divákov na obrazovkách 
Dvojky RTVS.

•	V  spolupráci s  denníkom SME 
 vyšla pri príležitosti Via Bona Slo-
vakia 2017 špecializovaná príloha 
o zodpovednom podnikaní, podu-
jatie bolo medializované aj v rám-
ci hlavných správ RTVS (apríl).

•	Denník SME monitoroval aktivi-
ty v  rámci podujatia Naše Mesto 
v  rubrike Minúta po minúte, 
o podujatí vyšla aj špecializovaná 
príloha v tlačenom vydaní (jún).

•	 Články o našich aktivitách sa ob-
javili v  Hospodárskych novinách, 
na etrend.sk, sme.sk aj ďalších 
portáloch.

•	Vydali sme štyri čísla časopisu 
Zodpovedné podnikanie (ex-BLF 
Newsletter), ktoré sme každýkrát 
rozposlali vyše 800 čitateľom.

•	Publikovali sme vyše 117 článkov na 
portáli zodpovednepodnikanie.sk, 
ktorých prehľad týždenne odobe-
rá viac ako 1 000 ľudí.
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