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Realizované s fi nančnou podporou Friedrich Ebert Stift ung. 
Názory a tvrdenia vyjadrené v tejto štúdii nepredstavujú ofi ciálne 
stanoviská Friedrich Ebert Stift ung - Zastúpenie Slovenská 
republika a ich partnerov.



*Obranná liga má vlastný register strelných zbraní, oddelený od civilného registra. Členovia 
môžu presunúť svoje civilné zbrane do registra obranných síl (polícia a hraničná stráž vs obran-
né sily a obranná liga)

Oddiel pre mládež  Inštitučná príslušnosť Upravujúci zákon 

Estónska 
obranná liga
(DL)

Dcéry domoviny 
&
Mladí orli

Pôsobí v oblasti 
spravovanou 
ministerstvom 
obrany

Zákon o národnej 
obrannej lige 
(2013)

Armádne 
kadetské sily
 (UK)

Organizácia pre 
mládež, dospelí môžu 
vstúpiť ako „dospelí 
dobrovoľníci“

Sponzorovaná 
a podporovaná 
ministerstvom 
obrany

Regulácia 
armádnych 
kadetských síl 
(ACF) 14233

Lotyšská 
národná garda

Mladá garda 
(Jaunsardzes)

Súčasť lotyšských 
ozbrojených síl 
a priamo podriadená 
ministerstvu obrany

Cabinet Regu-
lation No. 1419 
(2009)

Domová stráž 
Švédsko
(HG)

Kadeti domovej stráže Rezervná sila 
Švédskych 
ozbrojených síl

Hemvärnet- natio-
nella skyddsstyrkor 
Motion 2008/09

Združenie 
litovských 
strelcov
(LRU)

Mladí Strelci Občianska orga-
nizácia schválená 
a podporovaná 
ministerstvom 
obrany. Názorovo/
ideologicky verná 
ozbrojeným silám

Zákon o Združení 
litovských strelcov 
schválený parla-
mentom v roku 
2010

ObronaNaro-
dowa.pl

- Občianske združenie 
spolupracujúce 
s min. obrany 
a zložkami armády

Zákon 
o združeniach



**členovia združenia strelcov sú motivovaní kúpiť si poloautomatické zbrane v rámci zákonov, 
ktoré dovoľujú vlastnenie zbraní pre špecifi cký účel obrany štátu.

Členstvo 
       

Počet členov Štruktúra Prístup k zbraniam

Aktívny člen: 
18+
Mladistvý člen: 
7 až 18

16 000 členov
3 655  Orlov
4 089 Dcér

4 teritoriálne 
jednotky

Poskytovaný a regulovaný 
Ligou, možnosť mať strel-
nú zbraň doma po splnení 
požiadaviek a absolvovaní 
tréningu.*

12-18 9 000 dospelých
39 000 kadetov v 

tínedžerskom veku

1 600 oddielov 
rozdelených do 55 
skupín

Primárnou zbraňou je 
L98A2 Cadet GP Rifl e, 
špeciálna verzia L85A2 
SA80 určená pre kadetov

Člen: 18+

Mladistvý 
člen: 12-18

11 000
Národná garda

7 000
Mladá garda

4 mestské veliteľstvá, 
organizované do 
bataliónov

Aktuálne prebieha 
program štandardizácie 
zbraní medzi ozbrojenými 
silami a národnou gardou. 
Prebieha prezbrojovanie 
z útočných pušiek AK-4 
na G36.

Člen: 20+

Kadet:
15-20

22 000 40 bataliónov 
v lokálnych jednot-
kách rýchlej reakcie 
+ 23 národných
pomocných obran-
ných organizácií

Vybavení štandardným 
arzenálom, podpornými 
zbraňami a vybavením, 
dodaným HG.

Strelci: 
18+

Mladí 
strelci:
11-18

12 000 10 streleckých 
oddielov v každom 
administratívnom 
okruhu

Zbrane na výcvik 
a cvičenia dodané LRU 
a schválené vládou.**

Od 17 rokov 
kandidát.
Od 18 plno-
právny člen

- Decentralizovaná 
štruktúra

Nie



Estónsko
ESTÓNSKA OBRANNÁ LIGA 
KAITSELIIT                                                   

Štrukturálne jednotky organizácií mladistvých:
„Dcéry domoviny“ (Kodutütred)
„Mladí orli“ (Noored Kotkad)

   Dobrovoľná vojenská organizácia 
národnej obrany, ktorá pôsobí pod 
Ministerstvom obrany. V súčasnosti 
ju tvorí približne 16 000 aktívnych 
dobrovoľných členov, z toho 4,089 
v Dcérach domoviny a 3 655 Mladých 
orloch. Pozícia Estónskej obrannej 
ligy, jej účel, úlohy, štruktúru, právne 
zakotvenie jej aktivít a manažmentu, 
členstvo, práva a povinnosti jej členov 
sú ustanovené v zákone o Lige národ-
nej obrany (2013). Vojenské cvičenia 
zahŕňajúce Estónsku obrannú ligu sú 
naplánované podľa Národného pro-
gramu rozvoja obrany 2013-2022. 
Podľa tohto dokumentu by mal byť 
dobrovoľnícky prvok obrany aktívne 
podporovaný a cieľom je navýšiť 
počet členov zo súčasných 22 500 na 
30 000 do desiatich rokov. Obran-
ná liga tvorí tzv. „bezpečnostný 
koberec“, ktorého prioritou je pod-
pora synergie a spolupráce medzi 
jednotkami kybernetickej obrany 
Obrannej ligy a Centra kybernetickej 
ochrany NATO.

Koncept a účel
Estónska Obranná liga je dobro-
voľnícka organizácia národnej obra-

ny, ktorej cieľom je „podporovať pri-
pravenosť národa, brániť nezávislosť 
Estónska a jeho ústavného poriadku 
na báze dobrovoľnosti a samostatnej 
iniciatívy”, poskytovať a organizovať 
vojenský výcvik pre svojich aktívnych 
členov a v prípade potreby zaistiť 
ochranu estónskeho ministerstva 
obrany a objektov národnej obrany. 
Taktiež môže byť tiež prizvaná po-
dieľať sa na záchranných operáciách, 
pomáhať pri núdzovom stave a po-
dieľať sa na zaisťovaní kybernetickej 
bezpečnosti (pod vedením kompe-
tentných autorít).

Regulácie
Pravidlá procedúr stanovujú presnú 
štruktúru, manažment, vnútornú 
organizáciu, proces náboru členov 
a pozastavenie alebo zrušenie člen-
stva. Akékoľvek politické aktivity sú 
zakázané. Symboly, insígnie, uni-
formy a spôsoby ich nosenia sú určo-
vané manažmentom organizácie.

Štruktúra
Vedúci štrukturálnej jednotky 
je priamo podriadený veliteľovi 
Obrannej ligy, ktorý je navrhovaný 



a prepúšťaný estónskou vládou zo 
svojej pozície na základe spoločného 
návrhu ministra obrany a veliteľa 
obranných síl, a je priamym podria-
deným veliteľa obranných síl.
 
Veliteľ obranných síl zabezpečuje 
dodávky zbraní, bojového vybavenia, 
uniforiem a iného vojenského vyba-
venia v spolupráci s estónskym mi-
nisterstvom obrany. Taktiež stanovuje 
požiadavky na vojenské schopnosti, 
pripravenosť a akčný plán Obrannej 
ligy.
 
Veliteľ Obrannej ligy riadi ak-
tivty Obrannej ligy, reprezentuje ju 
v rámci svojich právomocí, schvaľu-
je a ukončuje zmluvy o zamestnaní 
s inými osobami, organizuje použitie 
štátnych prostriedkov, dohliada na 
uskutočnenie rozvojového plánu, 
je zodpovedný za dodržiavanie le-
gislatívy, vypracováva výcvikové
a akčné plány Obrannej ligy.

Členstvo
Aktívny člen: 18+, estónsky občan

Mladistvý člen: 7-18, písomný súhlas 
rodičov/zákonného zástupcu, estónsky 
občan

Podporujúci člen: 18+, nemusí byť 
občanom

Čestný člen: 18+, na základe vynika-
júcich zásluh, nemusí byť občanom

Rozpočet
Rozpočet Estónskej Obrannej Ligy 
je alokovaný zo štátneho rozpočtu. 
V roku 2018 sa pohyboval vo výške 
33,5 milióna eur. Je vytváraný 
z členských poplatkov, príspevkov 
a podpory, príjmov na základe 
dohôd a prevodov majetku. Žiados-
ti o financie zo štátneho rozpočtu 
a rozpočtu na konkrétne účely 
schvaľuje Hlavné zhromaždenie (naj-
vyšší orgán manažmentu).Využitie 
rozpočtu je organizované samotným 
zhromaždením.

Novinky
V apríli 2018 prešla úprava dote-
rajšej legislatívy, ktorá okrem 
iného ustanovuje štyri dištrikty te-
ritoriálnej obrany, počnúc rokom 
2019. Úprava okrem iného zahŕňa: 
uľahčenie procesu nadobudnutia 
členstva v Lige, udržiavanie zázna-
mov o členoch, rozšírenie sociálnych 
záruk mládežníckym vedúcim. 
Chlapci a dievčatá, ktorí sa pridajú 
k mládežníckej organizácii, nemu-
sia podstúpiť zdravotnú prehliadku. 
Podľa súčasných zákonov sú nákla-
dy na zdravotné ošetrenie kryté iba 
aktívnym členom, ktorí sú zranení 
počas vojenského výcviku. Nová 
úprava dáva toto právo každému 
členovi Obrannej ligy, ktorý sa zraní 
vo výkone služby, pri zapojení sa do 
záchrannej operácie, pohotovosti, 
policajných aktivít alebo pri ochrane 
objektu národnej obrany, alebo 
štátnych hraníc pred ich ilegálnym 
prekročením.



Spojené Kráľovstvo
ARMÁDNE KADETSKÉ SILY

Národná a zároveň najväčšia do-
brovoľnícka mládežnícka organizá-
cia sponzorovaná a podporovaná 
ministerstvom obrany. V súčasnos-
ti zahŕňajú zhruba 39 000 kadetov 
– tínedžerov a 9 000 dospelých. Sú 
regulované zákonom Army Cadet 
Force Regulations AC 14233 a jej 
súčasťou sú štyri kadetské organizá-
cie: Armádne kadetské sily, Kom-
binované kadetské sily, Námorné 
kadetské sily, Vzdušný výcvikový 
oddiel.

Štruktúra
Armádne kadetské sily podnikajú 
rôzne vojenské a komunitné akti-
vity. Napriek tomu, že sú sponzoro-
vané ministerstvom obrany, kadetské 
sily nie sú súčasťou britskej armády 
a členovia teda nie sú povinní pridať 
sa k ozbrojeným silám. Pozostávajú 
z 1 600 oddielov (všetky z nich v Spo-
jenom kráľovstve) rozdelených do 55 
skupín na základe okresnej (county) 
štruktúry. Každý okres má malý štáb 
pracujúci na plný úväzok. Dospelí 
občania majú možnosť pridať sa k or-
ganizácii v pozícii dospelého dobro-
voľníka. Armádne kadetské sily sú 

podporované troma organizáciami:

Asociácia armádnych kadetských síl 
(ACFA)
ACFA je charitatívna organizácia, 
ktorá sa zameriava na propagáciu ak-
tivít Armádnych kadetských síl.

Britská armáda
Personálne a regionálne velenie 
britskej armády poskytuje operačné 
velenie a fi nančne zabezpečuje AFC 
prostredníctvom generálneho velia-
ceho dôstojníka kadetov a zástupcu 
veliteľa kadetov.

Rezervné sily a asociácie kadetov 
(RFCA)
Poskytujú a udržiavajú budovy, vy-
bavenie a sklady ACF, zabezpečuje, 
že dodržiavajú zákonné štandardy 
a sú udržiavané v dobrej kondícii. 
Skladajú sa z 13 regionálnych orga-
nizácií RFCA v celom štáte, z ktorých 
každá zodpovedá za svoje okresy 
ACF a podáva hlásenia veliteľstvu 
pozemných síl prostredníctvom rady 
organizácií RFCA. Vyberá, usta-
novuje a manažuje trvalých zamest-
nancov v okresných veliteľstvách 



ACF. Taktiež zabezpečuje nábor ka-
detov a dospelých dobrovoľníkov 
a udržiava lokálne kontakty.

Aktivity
ACF organizuje množstvo progra-
mov, z ktorých niektoré zabezpeču-
je s poverením ACF ACFA, tými sú 
(5): Bubnový orchester, Hra na gajdy 
a bubny, Cena vojvodu z Edinburghu, 
Prvá pomoc, Národné športy. Os-
tatné tréningové a certifikačné pro-
gramy: Certifikát armádnych schop-
ností, Certifikáty BTEC (rozdelené 
na viacero úrovní, podľa predmetu 
a veku), Veliteľský výcvik - kvalifiká-
cia ILM (vodcovstvo a manažment), 
Komunikačné a informačné systémy 
(tiež známy ako signálový výcvik).

Členstvo
ACFA
Členom je osoba, ktorá podporu-
je ACF dobrovoľnými príspevkami 
(približne 12,5 £ ročne). Na oplátku 
za to získa prístup k poradenstvu, 
podpore, grantom, výcviku a repre-
zentácii. Člen je oprávnený požiadať 
zmocnencov o zvolanie generálne-
ho zhromaždenia (potrebných 10% 
členov). Člen je taktiež oprávnený 
hlasovať na generálnych zhromažde-
niach a je povinný v prípade rozpus-
tenia ACFA prispieť sumou nepre-
sahujúcou 1£ na vyrovnanie dlhov
a pohľadávok ACFA.

ACF
Člen musí mať aspoň 12 rokov 
a byť v 8. ročníku školy (Severné Ír-
sko: v 9. ročníku). Kadet nemusí byť 
občanom Spojeného Kráľovstva. Ka-
det sa nezaväzuje pridať sa k akým-
koľvek ozbrojeným silám. Väčšina 
oddielov sa stretáva 1 až 2-krát do 
týždňa, väčšinou večer na dve hodi-
ny. Na týždenných stretnutiach 
môžu byť kadeti požiadaní o zaplate-
nie malého poplatku (50p - 1£), cena 
každoročného kempu je menej než 
100£ za dvojtýždňový pobyt. Kadet 
dostane uniformu zdarma, ale musí 
si kúpiť vlastný pár topánok. ACF 
uskutočňuje výjazdy a výmenné po-
byty kadetov na miesta ako Kanada, 
Južná Afrika, Francúzsko a Himalá-
je.

Oficiálne dokumenty
Rezortný plán ministerstva obrany
  Plán na obdobie 2015 až 2020 je 
označený ako „propagácia našej 
prosperity“ a Ministerstvo obrany 
v jeho rámci zamýšľa zvýšiť zapoje-
nie verejnosti a schopnosti podpory 
britskej spoločnosti prostredníc-
tvom kadetských síl a zaväzuje sa 
zvýšiť počty kadetských jednotiek 
v školách. Plán bol aktualizovaný 
23. mája 2018.

Prehľad zapojenia mládeže (2011)
Cieľom tohto prehľadu bolo zlepšiť 
pochopenie toho, prečo obrana 
zaujíma mladých ľudí, súčasný kon-
text tohto zapojenia, aké aktivity sú 



podnikané, ako lepšie určiť druhy 
a rozsah aktivít a organizačné zmeny 
potrebné na optimalizovanie zapoje-
nia mládeže v budúcnosti. Prehľad 
prišiel s troma spôsobmi, ako mladí 
ľudia interagujú s prostredím obrany 
(povedomie, nábor, rozvoj) a ukázal, 
že zapojenie mládeže má vo všeo-
becnosti za následok podporu aspoň 
jedného z týchto výstupov. Vo všeo-
becnosti je ešte potrebné objasniť 
zodpovednosť za výsledky zapojenia 
mládeže, postupovať vedeckejšie pri 
definovaní druhu a rozsahov aktivít 
na dosiahnutie týchto výsledkov 
a modernizovať a podporiť spoluprá-
cu medzi viacerými zložkami ozbro-
jených síl pri zapojovaní mládeže.

Stratégia kadet 2020
Hlavná vízia: náročný a stimulujúci 
kadetský zážitok, ktorý rozvíja a in-
špiruje mladých ľudí v bezpečnom 
prostredí. Má sa zamerať na: rozvoj 
kadetov, bezpečnosť a ochranu, ná-
bor, povedomie a zapojenie, manaž-
ment/plnenie cieľov, zvýšenie počtu 
kadetov, spojenie s dospelými dobro-
voľníkmi.

Program expanzie kadetov
Spustený v roku 2012, cieľom je 
naplniť 100 nových kadetských 
jednotiek do septembra 2015. Cieľ 
bol dosiahnutý o 6 mesiacov skôr. 
Následne investovala vláda ďalších 
50£ miliónov z LIBOR fines (po-
kuty z bankového škandálu) na ďalší 
rozvoj kadetských jednotiek medzi 

anglickými štátnymi školami na 
konečný počet 500 v roku 2020. 
  V rámci programu expanzie kade-
tov sa môžu školy zapojiť a prejaviť 
záujem vytvoriť novú kadetskú jed-
notku, alebo sa spojiť s už existu-
júcimi.
 Program tiež ponúka školám 
príležitosť založiť námornú kadetskú 
jednotku, čo umožňuje študentom 
získať akreditované kvalifikácie v tej-
to oblasti. Tento program viedol 
k nezávislej štúdii Northhampton-
skej univerzity o kadetských silách, 
podľa ktorej:

Spoločenský dopad kadetských síl je 
oveľa väčší než náklady na kadetský 
program   v obrannom rozpočte

Kadetské sily umožňujú deťom pobe-
rajúcim stravovanie na školách  zdar-
ma dosiahnuť ich plný potenciál

Deti vylúčené zo škôl, ktoré sa pridajú 
ku kadetským silám, majú po svojom 
návrate lepšiu dochádzku a správanie

Kadetské sily robia komunity viac in-
kluzívnymi tým, že pomáhajú ľuďom 
prekonať ich nevýhody spôsobom, 
ktorý nie je v školách prítomný

Slúžiaci vojaci, ktorí boli v mladosti 
kadetmi sa stávajú až 4-krát častejšie 
dôstojníkmi alebo vyššími poddôstoj-
níkmi



V médiách
V rokoch 2012 až 2017 sa odohral v Armádnych kadetských silách škandál so 
sexuálnym zneužívaním. Podľa dokumentu BBC z roku 2017 sa vyskytlo až 201 
obvinení zo sexuálneho zneužívania dobrovoľníkov ACF. 158 prípadov bolo 
posunutých polícii na vyšetrenie a 62 vinníkov bolo prepustených. 



Lotyšsko
LOTYŠSKÁ NÁRODNÁ GARDA
LATVIJAS REPUBLIKAS 
ZEMESSARDZE  

Garda mládeže 
(Latvijas Republikas Jaunsardzes, JS)

Základné informácie
Súčasť lotyšských národných ozbro-
jených síl. Dobrovoľnícka, verejná, 
vojenská, sebaobranná organizá-
cia. Ustanovená Najvyššou radou 
Lotyšskej republiky v roku 1991, 
vzdušná odnož Národnej gardy bola 
založená v roku 1993 a neskôr sa stala 
súčasťou vzdušných síl (2000). Garda 
mládeže (12-18 rokov) bola založená 
v roku 1992. V roku 2003 bolo 
založené Centrum gardy mládeže,  
ktoré je priamo podriadené Mi-
nisterstvu obrany. Táto adminis-
tratívna inštitúcia je regulovaná 
zákonom č. 1 419 (2009) o stave 
Mladej gardy a informačného cen-
tra. Národná garda má 11 000 členov, 
Mladá garda  7 000. Mladá garda je 
štátom sponzorované hnutie, niek-
toré kraje ju ale fi nancujú zo svojich 
vlastných zdrojov.
 
Funkcie kadetských síl a infor-
mačného centra (Jaunsardze)
Vzdelávanie mládeže v oblasti štátnej 
obrany, propagovanie vlastenectva. 
Spolupráca s neziskovými organizá-
ciami v otázkach štátnej obrany. Šíre-
nie verejného povedomia o lotyš-

skom členstve v NATO. Organizácia 
a vykonávanie výcviku mládeže 
v oblasti štátnej obrany. Publikácia vo-
jenského magazínu Tevijas Sargs (Stráž 
otčiny). Publikácia viacerých ďalších 
médií, dokumentov a manuálov 
o obrane. Kolaborácia so zahraničnými 
a medzinárodnými inštitúciami pri 
produkovaní materiálov o problé-
moch štátnej bezpečnosti a obrany 
(v súlade so smernicami vizuálnej 
identity NATO).

Funkcie Lotyšskej národnej gardy
Vykonáva úlohu teritoriálnej obra-
ny samostatne alebo podporovaním 
profesionálnych jednotiek Národ-
ných ozbrojených síl. Zabezpečuje 
bojovú a mobilizačnú pripravenosť. 
Stráži objekty národného významu 
v prípade vojny. Podporuje 
spoločnosť a hnutie Mladej gardy.

 
Širší kontext
V roku 2017 sa objavili hlasy vo-
lajúce po obnovení Národnej 
gardy za účelom zvýšenia zapo-
jenia verejnosti do národnej 
bezpečnosti a návratu ku kon-



ceptu súhrnnej obrany. Ministerstvo obrany tiež odporučilo dať študen-
tom základných a stredných škôl možnosť prihlásiť sa na základné školenia 
a výcvik v štátnej obrane, a zaviesť vojenské letné tábory pre mladých ľudí. 
V roku 2016 sa Národná garda spolu s jednotkami USA zúčastnila na cvičení 
v Latgale a v roku 2017 sa vojaci armády a námornej pechoty USA spolu so 
Študentským bataliónom podieľali na komunitnom projekte v Rige. Vybavenie 
bolo poskytnuté lotyšskými ozbrojenými silami. 

Podľa Lotyšského rádia plánuje Ministerstvo obrany zvýšiť stav kadetov do roku 
2024 z terajších 7 000 na 16 000 mladých ľudí. V roku 2018 oznámilo Mini-
sterstvo obrany ďalšiu 234-miliónovú investíciu do obranného obstarávania, 
ktoré má zahŕňať „vybavenie Národnej gardy, vylepšenie infraštruktúry Národ-
nej gardy a vylepšenie bojových a pohotovostných schopností ozbrojených síl 
a Národnej gardy. Ako súčasť lotyšských ozbrojených síl je Národná garda zahr-
nutá aj v ich rozpočte (576,34 miliónov eur za rok 2018).



Švédsko
DOMOVÁ STRÁŽ

Kadeti domovej stráže (Hemvärnsungdomar)

Vojenská rezervná sila Švédskych oz-
brojených síl. Organizačne súčasťou 
Švédskych ozbrojených síl, vládna 
inštitúcia. Pozostáva z lokálnych 
obranných jednotiek a 23 národných 
pomocných obranných organizácií 
(Svenska Lottakåren – Švédska 
ženská služba obranných síl, Švédska 
športová strelecká asociácia, Švédska 
asociácia pracovných psov, Federá-
cia dobrovoľných streleckých klubov, 
Švédsky červený kríž a iné). Personál 
Domovej stráže je tvorený dobro-
voľníkmi, regrutovanými lokálne. 
Účastní sa na strážení a obrane 
švédskej infraštruktúry pred sabo-
tážou, prieskume terénu, ochrane 
transportov. Po zrušení povinnej vo-
jenskej služby v roku 2010 boli vyt-
vorené jednotky rýchlej reakcie

Hlavnou úlohou Domovej stráže 
je asistovať občianskej spoločnosti, 
pomáhať pri náročných pohotovostiach 
(prírodných pohromách), pomáhať so 
záchrannými operáciami… Väčšina 
členov sú skúsení vojaci/špecialisti, 
regrutovaní dobrovoľnými obrannými 
organizáciami. Organizácia je 
regulovaná zákonom Hemvärnet 

— nationella skyddsstyrkor Motion 
2008/09. Domová stráž je od roku 1999 
oprávnená nosiť bojovú uniformu a od 
roku 2003 barety.

Členstvo
Člen domovej stráže musí mať za sebou 
aspoň 85 dní základného vojenského 
výcviku. Členovia sú povinní trénovať 
8 dní v roku, 4 dni ak sú v jednotkách 
podporných alebo iných než rýchlej 
reakcie. Člen musí mať švédske 
občianstvo. Členovia musia mať 
počas služby na polovičný úväzok pre 
armádu aj civilné zamestnanie.

Kadeti Domovej Stráže
Mládežnícka časť pozostáva z chlap-
cov a dievčat vo veku 15 až 20 rokov. 
Kadeti podstupujú vojenský tréning 
(telesný výcvik, komunikácia, prvá 
pomoc, budovanie základne, obran-
né štúdiá, vodcovský tréning, hliad-
kovanie). Od 18 rokov majú kadeti 
dovolené podstúpiť bojový výcvik. 
Kadeti sú naberaní vo veku 15 až 16 
rokov, takže po štyroch rokoch v Ka-
detoch domovej stráže spĺňajú požia-
davku 85 dní základného vojenského 
výcviku a základného veliteľského 



výcviku, čo im umožňuje prejsť do Domovej stráže.

Novinky
Najväčšia reforma prišla so zákonom z roku 2009 od švédskeho ministra obrany, 
ktorého podstatou bolo vytvorenie ozbrojených síl pozostávajúcich z menších, 
ale flexibilných jednotiek. Sily sú založené na dobrovoľnej namiesto povinnej 
služby, ktorá bola zrušená. Tento plán dal tiež oveľa väčšiu rolu švédskej Do-
movej stráži.

Domová stráž bola spomenutá vo švédskom zákone o obrane 2016-2020, ktorý 
bol vytvorený ako odpoveď na ruskú agresiu voči Ukrajine. Okrem odštartovania 
nového trendu vo výdajoch na obranu (vláda navýšila výdaje na obranu o 11% 
v priebehu nasledujúcich piatich rokov) sa zákon zameriava aj na posilnenie 
bojových schopností ozbrojených síl. Domová stráž bola konkrétne spomínaná 
v rámci kritického problému vybavenia bataliónov mínometmi.
    V júni 2017 bola Domová stráž mobilizovaná ako súčasť najväčšieho 
národného vojenského cvičenia od roku 1975. Tieto aktivity boli vykonané 
v rámci stratégie spoločnej obrany s ohľadom na narastajúcu agresiu Ruska.
 



Zhrnutie
Zapojenie mládeže a mladých ľudí rôznymi formami do obrany a bezpečnosti 
nie je v zahraničí ničím neobyčajným, naopak je ustáleným prvkom branno-
bezpečnostného systému viacerých štátov. Rozšíreným spôsobom realizácie je 
existencia samostatných či organizácií pridružených k oficiálnym inštitúciám 
a zložkám, typicky Ministerstvo obrany a sily teritoriálnej obrany či rezervy, 
formou vlasteneckého vzdelávania, tréningu a prípravy členov v branných 
aktivitách, osvetových akciách či publikačnej činnosti.  Ich činnosť často nie 
je limitovaná len na mládež, ale s presahom pracuje a cieli na spoločnosť ako 
celok.
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