
Výpoveď Zmluvy o spolupráci
uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (dálej len „Obchodný zákonník") medzi:

ZľavaDňa, s.r.o.
Sídlo: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, prevádzkovateľ portálu Zlavadna.sk a 
Boomer.sk v mene ktorého koná: Ing. Martin Rakovský, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 112920/B
IČO: 50 415 221
DIČ: 2120319069
IČ DPH:SK2120319069
ďalej len „ZľavaDňa")

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika
Pracovisko: Fakulta informatiky a informačných technológií, llkovičova 2, 842 16 Bratislava 
IČO:00397687 
DIČ: 2020845255 
IČ DPH: SK 2020845255
V zastúpení: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU
(ďalej len „FIIT STU")
(spoločne ďalej ako „Zmluvné strany" a jednotlivo ako „Zmluvná strana")

ČI. I
Predmet Výpovede

1.1. Predmetom tejto Výpovede Zmluvy o spolupráci uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou 
o vzájomnej spolupráci zo dňa 30.06.2016 a Dodatku č.l zo dňa 17.05.2017 (ďalej len „Zmluva o 
spolupráci").

1.2. Predmetom Zmluvy o spolupráci bol v zmysle bodu 3 záväzok FIIT STU poskytovať ZľavaDňa služby a licenciu 
v zmysle dojednaní Zmluvy o spolupráci, pričom ZľavaDňa za uvedené služby a licenciu zaplatí odplatu. 
Zmluvné strany sa dohodli, že výsledkom poskytnutia prístupu a odporúčania obsahu, bude model 
Odporúčania obsahu, ktorý poskytne relevantné zvýšenie schopnosti odporúčať relevantný obsah pre 
používateľa posudzovanú na základe zaužívaných metrík v oblasti odporúčania. Spolu s dokumentáciou s 
opisom vzniknutého modelu budú ZľavaDňa odovzdané implementácie algoritmov, ktoré slúžia na 
vyhodnotenie modelu pomocou spomínaných relevantných metrík (presnosť).

ČI. II
Výpoveď Zmluvy o spolupráci

2.1. V zmysle bodu 9.2. Trvanie a ukončenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci, spoločnosť ZľavaDňa s.r.o. 
odstupuje od tejto Zmluvy o spolupráci bez udania dôvodu s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne 
plynúť dňom 1.3.2020 a skončí 31.03.2020.

V Bratislave dňa 26.2.2020

ZľavaDňa s.r.o.
Ing. Martin Rakovský, konateľ


