
Business Leaders Forum (BLF) vzniklo v roku 2004 
ako networkingová a vzdelávacia platforma. Cieľom 
neformálneho združenia je spájať firmy, ktoré sa 
zaväzujú zodpovedne podnikať. 

Našou víziou je zodpovedným podnikaním dosiahnuť 
trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.



Networking Vzdelávanie

štvrťročné stretnutia  
členských firiem

výjazdové stretnutia  
v regiónoch

CEO meeting

pracovná skupina  
Charta diverzity

pracovná skupina  
Firmy komunite

pracovná skupina  
Digital skills

neformálne  
networkingové  

podujatia

najväčšia konferencia o ESG 
trendoch, udržateľnosti a 

spoločenskej zodpovednosti 
BLF Summit

odborné semináre  
na aktuálne témy

vzdelávacie podujatia  
v spolupráci s partnermi  
(Circular Slovakia, INCIEN,  

Diversity Pro a pod.)

odporúčania pre  
zodpovedné podnikanie

FOCUS prieskum vnímania 
zodpovedného podnikania 

slovenskou verejnosťou

odborné články ako  
výstupy z podujatí

Čo získate

profil zodpovedného  
podnikania firmy  
na webe blf.sk

aktuality firmy  
na webe blf.sk

komunikácia pod  
hlavičkou BLF v médiách

komunikácia na  
LinkedIn BLF profile

prednášky na  
Ekonomickej univerzite  

v Bratislave v rámci kurzov: 

Komunikácia Podpora  
a konzultácie

jednodňová konzultácia  
na vybranú tému

realizácia nefinančnej  
zbierky medzi  

zamestnancami

konzultácie pri nomináciách 
na prestížne ocenenie  

Via Bona Slovakia

Corporate 
Governance 

CSR  
v praxi



Iniciatívy Strategické partnerstvá 

Ekonomický pilier
etické a protikorupčné zásady, 
transparentnosť, manažment  

a reporting udržateľnosti, dialóg 
so zainteresovanými stranami, 

diverzita vo vedení firmy...

Sociálny pilier
zodpovedná firemná kultúra, 

work-life balance, odmeňovanie 
a benefity, podpora zdravia,  

diverzita a inklúzia, filantropia  
a dobrovoľníctvo...

Environmentálny pilier
meranie a znižovanie emisií 

CO2, spotreba energie a zdrojov, 
cirkularita a odpady, podpora 

bezemisnej dopravy,  
biodiverzita...

Naše témy



Prečo sa stať  
členom

Naši členovia  
a podporovatelia
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• stanete sa súčasťou jedinej platformy 
na Slovensku, ktorá spája firmy  
v komplexnej téme zodpovedného 
podnikania

• získate praktický pohľad na ESG  
témy, ktorý vám pomôže sprehľadniť 
vlastné aktivity vo firme

• vďaka exkluzívnemu prístupu  
k odbornému obsahu dostanete  
konkrétnu inšpiráciu

• ako člen BLF budete mať automatický 
prístup k odbornému obsahu iniciatív 
Charta diverzity a Firmy komunite

• poskytneme vám rady na mieru  
v rámci individuálnych konzultácií

https://www.linkedin.com/company/business-leaders-forum-slovensko/

