
Hrubý domáci produkt (HDP)  

je celková finančná hodnota výrobkov a služieb, ktoré 
daný štát v určitom období (väčšinou za jeden rok) 
vyprodukuje na svojom území. HDP sa používa ako 
indikátor celkovej výkonnosti ekonomiky štátu. 
Väčšinou sa udáva v amerických dolároch. 

Hrubý domáci produkt na obyvateľa (HDP / obyv.) 

je hrubý domáci produkt (HDP) vydelený počtom 
obyvateľov sledovaného územia. Na rozdiel od 
celkového hrubého domáceho produktu umožňuje 
hrubý domáci produkt v prepočte na jedného 
obyvateľa porovnania medzi územiami s rozličnými 
počtami obyvateľov. Pre tento účel je najpresnejším 
ukazovateľom prepočet HDP na obyvateľa v parite 
kúpnej sily - HDP (PKS) / obyv. 

Index ľudského rozvoja (HDI)  

Human development index je ukazovateľ vypracúvaný 
OSN. Používa sa na meranie a porovnávanie rozvoja 
spoločnosti. Hodnota HDI sa tvorí z údajov o zdraví 
(priemerná dĺžka života), vzdelaní (priemerný počet 
rokov školskej dochádzky) a životnej úrovni (HDP na 
obyv. v parite kúpnej sily). Podľa HDI sú štáty rozdelené 
na štáty s veľmi vysokou úrovňou ľudského rozvoja, 
štáty s vysokou úrovňou ľudského rozvoja, štáty so 
strednou úrovňou ľudského rozvoja a štáty s nízkou 
mierou ľudského rozvoja. 

Stredná dĺžka života 

je známa aj pod názvom očakávaná dĺžka života. 
Vyjadruje priemerný počet rokov, ktorý pravdepodobne 
prežije osoba vo veku x za predpokladu, že sa úmrt-
nostné pomery v danom štáte nezmenia. Najčastejšie 
sa používa ukazovateľ stredná dĺžka života pri narode-
ní (nádej dožitia pri narodení), teda stredná dĺžka života 
vo veku 0. Rozlišuje sa pritom pohlavie, ženy sa doží-
vajú obyčajne o desatinu vyššieho veku. Hodnoty sú 
ovplyvnené stavom ekonomiky, zdravotníctva, 
úrovňou kriminality, konfliktmi a ďalšími faktormi. 

Detská úmrtnosť 

Miera úmrtnosti detí vyjadruje počet detí, ktoré zomrú 
pred dovŕšením 5 roku života. Udáva sa v počte detí, 
ktoré zomrú na 1000 živonarodených detí. V roku 
2017 bola vo svete miera úmrtností detí do 5 rokov  
na úrovni 3,9%. (39 úmrtí / 1000 živonarodených detí).  
Podľa správy UNICEF sú najčastejšou príčinou úmrtia 
detí vo svete akútne respiračné infekcie, popôrodné 
problémy, hnačka, malária, osýpky a pod-výživa.   

Index demokracie 

vyhodnocuje úroveň demokracie v 167 štátoch sveta. 
Je utvorený na základe 60 ukazovateľov zoskupených 
do piatich rôznych kategórií: miera politickej voľby 
a pluralizmu, občianske práva, funkčnosť vlády, 
politická spoluúčasť obyvateľov a politická kultúra.  
Na základe dosiahnutého skóre sú štáty radené do 
kategórií úplná demokracia, demokracia s nedostatka-
mi, hybridný režim a autoritatívny režim. 

Úhrnná plodnosť 

Priemerný počet živonarodených detí pripadajúcich na 
jednu ženu počas jej celého reprodukčného obdobia. Za 
hraničnú hodnotu potrebnú k zachovaniu stabilnej 
populácie sa obvykle považuje hodnota 2,1 dieťaťa na 
ženu. Slovensko malo v roku 2016 mieru plodnosti 1,4.  

Podiel detí navštevujúcich základnú školu 

udáva podiel detí (v %), ktoré nemajú prístup ani 
k základnému vzdelaniu. Celosvetovo sa ukazovateľ 
postupne zlepšuje – kým v roku 2000 navštevovalo 
školu 83 % detí, v roku 2015 to bolo už 91% detí. 
Najväčšiu zmenu sa podarilo dosiahnuť v subsaharskej 
Afrike, kde sa dochádzka v školách zvýšila o 20%. 

 


