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Americký prezident Donald Trump absolvoval v novembri turné po piatich 
východoázijských štátoch. Počas bilaterálnych rokovaní sa Trump zameriaval najmä na 
tri témy.  Prvou témou bolo posilnenie medzinárodného rozhodovania o denuklearizácii 
Severnej Kórey. Táto kľúčová bezpečnostná otázka sa u tradičných spojencov  počas 
rokovaní na pôde Japonska a Južnej Kórey premietla do zlepšenia obrannej kooperácie. 
Urýchliť sa má trilaterálna bezpečnostná spolupráca s dôrazom na maximálny 
medzinárodný tlak. V Číne zase prezident Trump zdôraznil, že Spojene štáty nebudú 
akceptovať Severnú Kóreu ako jadrový štát pričom eliminácia jej jadrovo-balistického 
programu je nevyhnutná.  Podpora a kooperácia sa zase premietli na rokovania s 
Vietnamom a Filipínami. Druhou veľkou témou bola sloboda v oblasti Indo-Pacifiku. 
Téma sa značne prispôsobovala podľa toho, kto bol partnerom USA v rokovaní a aké 
majú USA vo vzťahu s týmto partnerom záujmy. Dominovali témy ako ľudské práva, 
bezpečnosť a energetika. Počas rokovaní s Čínou USA upozornili na kriminalitu a 
pašovanie jadrového materiálu a drog. Opomenutou nezostala ani téma výmeny 
informácií o pohybe lodí.  Námorná bezpečnosť sa premietla aj do diskusií s  Vietnamom 
a  Filipínami. Vrcholom Trumpovho programu boli samit Ázijsko-tichomorskej 
hospodárskej spolupráce (APEC) a večera venovaná 50. výročiu založenia Združenia 
krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Tretia téma sa dotýkala uprednostňovania záujmov 
USA. Ide o takzvanú America First Foreign Policy. Tento okruh mal prevažne ekonomický 
rozmer. Trumpovým cieľom je podpora americkej prosperity a obchodu prostredníctvom 
nových investícií  a podpory exportu. Výsledkom má byť tvorba nových pracovných 
miest. Trump v Japonsku,  Južnej Kórei a Vietname podpísal investičné dohody v 
desiatkach miliárd dolárov od energetiky, infraštruktúry až po priemysel. Len v Číne 
tento balík dohôd dosiahol sumu až 250 miliárd dolárov. Spoločným menovateľom 
obchodných rokovaní USA s ázijskými štátmi bol dôraz na férové a vyrovnané 
obchodné vzťahy. Či sa Trumpovi  tieto ciele podarilo naplniť budeme môcť zhodnotiť 
až s odstupom času.
 

Trumpovo veľké 
ázijské turné

KAMBODŽA • 
Najvyšší súd v Kambodži 
nariadil rozpustenie 
Kambodžskej strany 
národnej záchrany po 
tom, čo vláda obvinila túto 
hlavnú opozičnú stranu 
z plánovania prevratu. 
Týmto pádom si premiér 
Hun Sena odstránil 
potenciálnych konkurentov 
pred budúcoročnými 
parlamentnými voľbami 
a zabezpečil moc na 
najbližšie roky, nakoľko sa  
118 poslancov opozičnej 
strany nesmie podieľať 
na politike najbližších päť 
rokov a proti rozhodnutiu 
súdu sa nemôžu odvolať. 
(ss) neexistuje dôkaz, 

ČÍNA • 
Zhang Yang, bývalý 
vysokopostavený generál 
Ľudovo-oslobodeneckej 
armády v Číne, spáchal 
samovraždu kvôli 
podozreniu z korupcie. 
Aj napriek tomu, že bol 
v minulosti považovaný 
za blízkeho spojenca 
prezidenta Xi Jinpinga, 
nezúčastnil sa ani na 
októbrovom 19. zjazde 
Komunistickej strany Číny. 
Čínske vojenské noviny 
označili jeho smrť ako 
strach z potrestania a 
Zhanga ako muža dvoch 
tvárí, ktorý stratil vieru 
v princípy Komunistickej 
strany. (ss)vania a zákon je 
podľa nich len nástrojom v

Michal Pazič
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Čína rozšírila zákona o zákaze zosmiešňovania čínskej hymny aj na územie 
Hong Kongu a Macaa. Tento zákon sa tak stal súčasťou dodatku základných 
zákonov oboch území. Hongkonská vláda, kde väčšinu zastávajú pekinskí 
lojalisti, ho má čo najskôr implementovať do svojej vlastnej legislatívy. 
Demokratickí aktivisti sa obávajú, že nový zákon môže byť zneužívaný 
ako ďalší nástroj čínskej vlády na podkopávanie slobody obyvateľov Hong 
Kongu, ktorá je väčšia v porovnaní s pevninou. Hong Kong funguje formou 
“jedna krajina, dva systémy”, čo má tomuto mestu zaručiť vysokú mieru 
autonómie vrátane nezávislého súdnictva. Prílišné zasahovanie Číny do 
záležitostí Hong Kongu vyústilo v posledných rokoch do napätia a masových 
protestov. Napríklad, počas októbrového futbalového zápasu proti Malajzii 
sa hongkonskí fanúšikovia otočili chrbtom, keď zaznel čínska hymna. Čínske 
úrady sa aj týmto spôsobom usilujú vštepiť Hong Kongu patriotizmus a 
bojovať tak proti aktivistom, ktorí sa snažia o udržanie si nezávislosti. (ss)

stav, a preto keby to zákon dovoľoval, prikázal by 
polícii, aby strieľala drogových dílerov

ZÁKAZ ZOSMIEŠŇOVAŤ ČÍNSKU HYMNU

Mjanmarsko a Bangladéš sa dohodli na umožnení návratu Rohingských 
utečencov. Viac ako 600 000 Rohingov doteraz utieklo z Mjanmraska do 
Bangladéšu v dôsledku násilia voči tejto moslimskej menšiny zo strany 
väčšinového budhistického obyvateľstva. Situáciu v Mjanmarsku pozorne 
sledujú ostatné štáty. Americký minister zahraničných vecí a OSN krízu označili 
za etnické čistky. Repatriačnej dohode predchádzalo okrem iného diplomatické 
úsilie Číny, ktorá prišla s trojbodovým návrhom na ukončenie násilia. Podľa 
dohody má repatriácia začať do dvoch mesiacov, ďalšie detaily zatiaľ nie 
sú známe. Amnesty International vzniesla pochybnosti o tom, či repatriácia 
bude skutočne spĺňať vysoký medzinárodný štandard dobrovoľného návratu 
utečencov, keďže OSN nebolo zapojené do vyjednávania repatriačného 
plánu. K príkoriu Rohingov sa počas návštevy Bangladéša vyjadril aj pápež 
František, ktorý sa stretol s utečencami v Dhake. Význame je obzvlášť 
explicitné použitie pojmu „Rohingovia“, keďže Mjanmarsko ich neuznáva za 
samostatnú etnickú menšinu, ale označuje ich ako nelegálnych bengálskych 
prisťahovalcov. Pápežovej návšteve Bangladéšu predchádzala návšteva 
Mjanmarska, počas ktorej sa k téme Rohingov nevyjadril. (mš)

PLÁN NA REPATRIÁCIU ROHINGOV

NEMECKO / ČÍNA • 
Sériu zápasov čínskej futbalovej reprezentácie do 20 
rokov s tímami štvrtej nemeckej ligy poznačila otázka 
Tibetu. Po vyvesení niekoľkých tibetských vlajok na 
štadióne fanúšikmi nemeckých tímov sa mladí čínski  
futbalisti rozhodli nepokračovať v hre a opustili 
hraciu plochu.  Po približne takmer polhodine sa však 
usporiadateľom podarilo presvedčiť divákov, aby vlajky 
zvesili. Stretnutie vysielala naživo aj televízia v Číne. 
(mm)

SLOVENSKO / ČÍNA • 
Finančná skupina Penta spolu s čínskou spoločnosťou 
CEFC China Energy prejavili záujem o kúpu televíznej 
stanice Markíza. Portál ChinfluenCE na základe 
prieskumu médií uvádza, že prípadné vlastníctvo 
čínskej spoločnosti by mohlo značne zmeniť súčasný 
neutrálny mediálny diskurz prezentovaný televíznou 
stanicou, čo by malo zásadný vplyv na spravodajstvo 
na Slovensku, keďže po vstupe CEFC do českých médií, 
tieto začali informovať o Číne výhradne pozitívne. 
(mm)



Koncom novembra sa v ruskom Soči stretli predstavitelia 
členských štátov Šanghajskej organizácie pre spoluprácu 
(SCO). Organizácia sa v júni tohto roka rozrástla o dvoch 
členov. K Číne, Rusku, Kazachstanu, Tadžikistanu, Kirgizku 
a Uzbekistanu sa pripojili India a Pakistan. Nový členovi, 
ktorých vzťahy sa pohybujú na hranici vojnového konfliktu, 
sa novembrového summitu zúčastnili po prvý krát. Avšak 
Pakistan odmietol akékoľvek rokovania s Indiou. Vstup 
Indie do SCO predstavuje pre Čínu nemalú výzvu. India 
totiž nepatrí medzi podporovateľov čínskych iniciatív, ako 
napríklad plán novej hodvábnej cesty, ktorej súčasťou je 
aj čínsko-pakistanský hospodársky koridor, pričom India 
má možnosť im vzdorovať ak nezodpovedajú jej vlastným 
záujmom. Dominancia Číny v SCO tak môže byť ohrozená. 
Konkurencia medzi Čínou a Indiou, konflikt medzi Indiou 
a Pakistanom, ako aj rozdielne pohľady na regionálne 
otázky predstavujú značnú výzvu pre hladkú spoluprácu a 
dosiahnutie konsenzu medzi členskými štátmi SCO. (kd)   

NOVÍ ČLENOVIA ŠANHAJSKEJ ORGANIZÁCIE PRE SPOLUPRÁCU

NEPÁL • 
V Nepále sa konali voľby do 
centrálneho a provinčných 
parlamentov. Nepál si za 
posledné roky prechádza 
krušným politickým obdobím. I 
napriek tomu, že sa ústava z roku 
2015 snaží presunúť moc v krajine 
smerom z centra do provincií, 
korupcia a neustály boj o moc 
medzi politikmi zmocňujú v 
ľuďoch pretrvávajúci skepticizmus 
v súvislosti s budúcnosťou 
Nepálu. (bv) V Nepále sa 
konali voľby do centrálneho a 
provinčných parlamentov. Nepál 
si za posledné roky prechádza 
krušným politickým obdobím. I 
napriek tomu, že sa ústava z roku 
2015 snaží presunúť moc v krajine 
smerom z centra do provincií, 
korupcia a neustály boj o moc 
medzi politikmi zmocňujú v 
ľuďoch pretrvávajúci skepticizmus 
v súvislosti s budúcnosťou 
Nepálu. (bv)

Pri úteku severokórejského vojaka do Južnej Kórey sa v demilitarizovanom pásme 
ozvala streľba po viac ako 30 rokoch. Vojak sa snažil prekonať najstráženejšiu 
hranicu sveta terénnym vozidlom. Prešiel severokórejské kontrolné stanovisko, 
no následne havaroval, a tak demilitarizované pásmo oddeľujúce obe Kórey na-
koniec prebehol. Niekoľko severokórejských vojakov sa pokúsilo zabrániť dezer-
cii streľbou. Zbehovia sa napriek postreleniu podarilo dostať na opačnú stra-
nu hranice, odkiaľ ho juhokórejskí vojaci previezli do nemocnice. Južná Kórea 
informovala o dezercii a vojakovom stave prostredníctvom ampliónov, ktoré 
sú umiestnené v demilitarizovanej zóne a hlasným vysielaním podkopávajú 
severokórejskú propagandu. KĽDR sa k incidentu priamo nevyjadrila, údajne však 
bola vymenená celá jednotka rozmiestnená pri demilitarizovanej zóne a v mieste 
odohrania incidentu bol vykopaný zákop. Podľa veliteľstva OSN došlo zo strany 
KĽDR streľbou a prekročením hranice severokórejským vojakom prenasledujúcim 
zbeha k porušeniu prímeria uzatvoreného v roku 1953. (kd)

STREĽBA V DEMILITARIZOVANEJ ZÓNE



Severná Kórea úspešne otestovala nový typ interkontinentálnej balistickej 
strely Hwasong-15. Severokórejčania deklarujú, že týmto aktom sa ich krajina 
oficiálne stáva plnohodnotnou nukleárnou mocnosťou a dodávajú, že strela je 
schopná dosiahnuť na celé územie USA. Strela Hwasong-15, ktorá dopadla do 
japonských vôd, podľa Pchjongjangu dosiahla nadmorskú výšku 4475 km a za 
53 minút preletela 950 km. Experti predpokladajú, že strela mohla dosiahnuť 
dolet až 13 000 km, čo budí v medzinárodnom a regionálnom prostredí značné 
bezpečnostné obavy. Otázkou stále zostáva, aké má KĽDR reálne technologické 
možnosti na podobnú raketu spoľahlivo nasadiť nukleárnu hlavicu. Veľká časť 
odborníkov sa prikláňa k názoru, že Pchjongjangu bude trvať ešte niekoľko 
rokov, kým svoje nosiče pripraví na úspešné použitie jadrovej hlavice. Je 
takmer isté, že ani tento akt neostane svetom nepovšimnutý. Pozornosť sa 
obracia hlavne na USA a Čínu, ktorí v súvislosti s kórejskou krízou disponujú 
najrozsiahlejšími politickými, ekonomickými a vojenskými možnosťami. (bv)

Americký súd v štáte Pennsylvania obvinil troch občanov Čínskej ľudovej republiky 
z útokov na tri medzinárodné korporácie. Konkrétne išlo o spoločnosti Moody’s 
Analytics, Siemens a Trimble, ktorým sa na základe emailového phishingu a 
malwaru pokúsili ukradnúť citlivé informácie. Traja obžalovaní by mali vlastniť firmu 
na poskytovanie kybernetickej bezpečnosti v čínskom meste Kanton na juhu krajiny. 
Federálna prokuratúra v Pittsburgu, ktorá hackerov obvinila tiež tvrdí, že podobné 
neoprávnené útoky boli uskutočňované od roku 2011. Tieto aktivity predstavovali 
radu počítačových útokov s cieľom získavania senzitívnych obchodných informácií, 
ako aj informácií o zamestnancoch. V súčasnosti sa traja obvinení nenachádzajú vo 
väzbe a nie je jasné, či opustili územie Čínskej ľudovej republiky. Akákoľvek spojitosť 
samotnej čínskej vlády s útokmi zatiaľ nebola oficiálne potvrdená. (mm)

Business News   FINANČNÉ PROBLÉMY TOSHIBY
Dňa 20.11.2017 sa prepadla hodnota akcií spoločnosti Toshiba. Hodnota 
podielov v japonskej firme tak klesla o viac ako 6 %.  K poklesu došlo 
deň po tom, čo konglomerát oznámil, že predá nové akcie v hodnote 600 
miliárd jenov (5,4 miliardy dolárov). Spoločnosť Toshiba vydá približne 2,3 
miliardy nových akcií s cenou 262,8 jenov (2,35 dolárov) na akciu. To jej 
má pomôcť vytrhnúť sa z masívneho dlhu. Pokiaľ sa jej to nepodarí do 
budúceho marca bude musieť zastaviť verejné obchodovanie svojich akcií 
na burze. Spoločnosť sa v septembri rozhodla predať svoj cenný obchod 
s pamäťovými čipmi konzorciu vedeného spoločnosťou súkromného 
kapitálu Bain Capital, finančne podporovanú spoločnosťami Apple, Dell a 
inými americkými a japonskými firmami. Toshiba pokračuje v pláne hľadania 
veľkej finančnej injekcie, ktorá vytrhne firmu z finančnej krízy. (mp)

KĽDR VYKONALA ĎALŠÍ TEST BALISTICKEJ STRELY
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