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LAOS

Toto je Laos !  ukázal Kráľ Anouvong na rieku Mekong 

ktorá je dvanástou  najdlhšou riekou na svete.



LAOS

Oficiálny názov:

• Laoská ľudovodemokratická republika

Vznik nezávislého Laosu:

• 2. decembra 1975 (štátny sviatok)
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Základné informácie :

Laos je unitárný štát s jedinou vládnucou stranou, ale 
s vysoko delegovanými právomocami na jednotlivé 
provincie. Je rozdelený na 17 provincií  1 samosprávu 
(Vientian). Na čele každej provincie stojí Guvernér 
spolu s parlamentom, ktorý majú významné 
rozhodovacie právomoci ohľadom vedenia, ako aj 
rozhodovania o investičných a podnikateľských 
aktivitách. 
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POLOHA:

Laos je vnútrozemský štát v juhovýchodnej

Ázií, ktorý sa nachádza na severozápadnej časti

Indočínskeho polostrova. Laos susedí s Čínou,

Vietnamom, Kambodžou, Thajskom a Barmou.

Časový posun v Laose je +6 hodín oproti

zimnému času u nás a +5 hodín oproti letnému

času u nás. Pre nás veľkou zvláštnosťou je

rovnodennosť. V praxi to znamená že slnko

zapadá cca o 19.00 a vychádza cca o 7.00 hod

počas celého roka.
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Reliéf krajiny:

Laos je hornatá krajina a to najmä na severe, kde

vrchy vystupujú až do výšky cez 2 800 metrov. Husté

lesy pokrývajú severnú a východnú oblasť. Celková

rozloha krajiny je 236 800 km štvorcových, z

ktorých dve tretiny sú hornaté. Na porovnanie

Slovensko má rozlohu 49 000 km štvorcových.
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Počasie:

V Laose sa všeobecne tešia divokému 
tropickému podnebiu s dvoma 
zreteľnými obdobiami, obdobie dažďov 
(máj-október) a obdobie sucha 
(november-apríl). Priemerná ročná 
teplota je okolo 28 stupňov Celzia, 
rastie maximálne na 38 stupňov Celzia 
počas apríla a mája.
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Podnebie:

Am- Tropické monzúnové podnebie

Aw- Periodicky suché savanové podnebie

Cwa- Teplé podnebie s vlhkým letom a suchou zimou

Dažďové zrážky s najvyšším počtom 3,700 milimetrov 
ročne sa vyskytuje v južnej časti Laose. Vo Vientiane 
zrážky sú asi 1,500-2,000 mm, a v severných provinciách 
len 1,000-1,500 mm. V horských oblastiach, však, teploty 
klesnúť až na 14-15 ° C počas zimných mesiacov, môže 
teplota dosiahnuť  ľahko na  bodu mrazu.



LAOS

Jazyk:

Budhizmus tvorí 90 % obyvateľstva Laosu. Je
charakteristickou črtou každodenného života a
má silný vplyv na obyvateľov Laosu.

Náboženstvo:

Úradným jazykom je laoština. Používa sa taktiež
francúzština, angličtina, čínština, thajčina a vietnamčina.
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Obyvateľstvo:

Celkový počet obyvateľov Laosu je 6,8 milióna (2013) rozdelených do troch hlavných 

skupín:

Laos Lum (obyvatelia nížin)-tvoria 70% populácie a žijú prevažne pozdĺž rieky Mekong.

Laos Theung (obyvatelia vysočín)- tvoria 20% obyvateľstva a žijú na svahoch a kopcoch  

Laos Soung (horské kmene)- ktorí tvoria 10% obyvateľstva a žijú v horských oblastiach.

Hustota obyvateľstva je 29 ľudí na kilometer štvorcový (Slovensko 111 )
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Všeobecné zdvorilosti:

Ľudia z Laosu sú:

 úprimní

 otvorení

 priateľskí

 zdvorilí

 úctiví

 pohostinní

 stále usmiatí

Každý, kto sa riadi týmito princípmi bude vrelo privítaný.
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Všeobecné zdvorilosti:

Pri vstupe do chrámu

alebo príbytku je zvykom

vyzuť si topánky, ktoré sa

nechávajú pri schodoch do

domu.
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Pozdrav: ສະບາຍດີ
sabaidee

• Všeobecne akceptovaná forma pozdravu je  

priloženie dlaní v úrovni hrudníka ako pri 

modlení sa. 

• Čím vyššie je dlaň priložená, tým vyššia je 

preukázaná úcta. 

• Pozdrav je  sprevádzaný miernym úklonom na 

ukázanie rešpektu osobám vyššieho postavenia a 

veku. Je to taktiež používané gesto na vyjadrenie 

vďaky, ľútosti alebo ako rozlúčka.

• S ľuďmi zo západu je však prijateľné podanie a 

potrasenie ruky. 
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Realita v Laose:
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Obchodné a investičné príležitosti:

PREČO LAOS ?
 Veľký a stále rastúci spotrebiteľský trh 

 Možnosť rýchleho rastu obchodu a vyššieho zisku

 Diverzifikácia rizika mimo EU

 Minimálne bariéry vstupu

 Stabilita regiónu
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Veľkosť trhu:

Lao PDR je súčasťou geopolitického 

a ekonomického združenia ASEAN. 

Funguje ako medzivládna 

organizácia na zlepšovanie 

hospodárskej, politickej, kultúrnej a 

obchodnej spolupráce. 
Zóna voľného obchodu.



LAOS

ASEAN:

• Indonézia
• Filipíny
• Malajzia
• Singapur
• Thajsko
• Brunej
• Mjanmarsko
• Kambodža
• Laos 
• Vietnam
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ACFTA:

ASEAN veľmi úzko spolupracuje s Čínou a tvorí......

ASEAN-China Free Trade Area
ACFTA-zóna voľného obchodu medzi ASEAN a Čínou
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Obchodné a investičné príležitosti:

SEKTORY: • Poľnohospodárstvo
• Potravinársky priemysel
• Vzdelávanie
• Drevospracujúci priemysel a ťažba surovín
• Výroba elektrickej energie – vodné elektrárne
• Budovanie infraštruktúry
• Rozvoj obchodu a cestovného ruchu
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Poľnohospodárstvo:

• Rastlinná výroba
• Živočíšna výroba
• Pestovateľstvo
• Vinohradníctvo
• Sadovníctvo
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Potravinárstvo:

• Výroba nealko nápojov a stáčanie stolových a minerálnych  vôd
• Mäsový a hydinársky priemysel
• Mliekarenský priemysel
• Liehovarnícky priemysel
• Pivovarnícky priemysel
• Konzervárenský priemysel
• Vinárstvo a ovocinárstvo
• Mraziarenstvo, skladovanie a logistika
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Ťažobný priemysel:

• Cín
• Olovo
• Zinok
• Meď
• Zlato
• Sádra
• Hnedé uhlie
• Zafíry
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Stavebníctvo a drevospracujúci priemysel:

Drevársky priemysel:
• ťažba
• spracovanie

Stavebníctvo:
• ťažba štrkov a pieskov
• cementárne
• výroba betónu
• výroba betónových prefabrikátov 
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Vodné elektrárne:

• Jedinečné prírodné 
podmieky na 
budovanie vodných 
elektrárni.

• Odhadovaná kapacita 
Mekongu s jeho 
prítokmi sa odhaduje 
na viac ako 23 000 
MW.
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Zhrnutie:

Laos ponúka:
• podnikanie v bezpečnej a stabilnej 

politicko-ekonomickej zóne
• neobmedzené podnikateľské príležitosti 

rovnaké pre domácich a zahraničných 
investorov

• výhodné daňové podmienky
• rýchle postupy pri otváraní nových 

podnikov
• prístup k miestnym finančným zdrojom  
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Ďakujeme za pozornosť

Embassy/Permanent Mission of the LAO People's Democratic Republic in Vienna-Austria
Honorárny konzul Laoskej ľudovodemokratickej republiky na Slovensku

DOVIDENIA V LAOSE


