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Poštovani,
Nakon sastanka o COVID-19 situaciji u Hrvatskoj i porastu broja oboljelih te repertoaru
HNK-a, koji je za 28. rujna 2021. godine je sazvao Ured intendantice HNK-a u Zagrebu, a na koji
smo pozvani kao sindikalni povjerenici u funkciji Radničkog vijeća HNK-a, smatramo važnim
ukazati vam na sljedeće:

Na održanom sastanku Uprava HNK-a obavijestila nas je da se zapravo nalazimo u nezavidnoj
situaciji glede načina na koji će veći dio zaposlenika raditi u postojećim pandemijskim uvjetima.
Unatoč činjenici da se Uprava obratila nadležnim tijelima, trenutačno nam nije pokazala da
uopće postoji kvalitetna komunikacija između Uprave, Osnivača i Stožera koja bi obuhvatila
donošenje ključnih odluka, odnosno, Uprava temeljem aktualnih mjera nije donijela nikakvu novu
odluku kojom bi usmjerila rad u ovoj sezoni.
Na sastanku se od nas također tražilo da predlažemo i razmatramo donošenje zajedničkih
odluka o daljnjem funkcioniranju Kazališta, što smatramo krajnje neprimjerenim s obzirom na
dosadašnje okolnosti i način rada ove Uprave – koja, po zakonu, mora donositi odluke o načinu rada
kako u „pretpandemijskim”, tako i u pandemijskim uvjetima.
Svojevrsni „status quo“ akumulira neizvjesnost i zabrinutost kod zaposlenika koji su svi željni
raditi, a kojima je rad u normalnim uvjetima doveden u pitanje, te se sada već može usporediti s onim
iz istog razdoblja prošle godine.
Nadalje napominjemo kako je sezona ‘21/‘22. većim dijelom planirana s izvođenjem
predstava u „pretpandemijskom" obliku, a tu je i činjenica da Uprava nije u pisanom obliku
obavijestila ansamble na koji je način planiran rad, a kamoli da je osigurala uvjete rada kako za nove,
tako i za reprizne produkcije.
Već godinama svjedočimo načinu funkcioniranja ove Uprave - radnom kaosu kojem je uzrok
loše planiranje, nepoznavanje procesa rada, srozavanje profesionalnih kriterija rada - pogotovo u
pandemijskom periodu.
Također vas moramo upoznati s činjenicom kako nam je na jučerašnjem sastanku uručen
pisani materijal iz kojeg je razvidno to da je još od travnja Uprava HNK-a u više navrata e-poštom
Kabinetu Ministarstva kulture upućivala popis zaposlenika koji se, s ili bez opravdanja, nisu
odazivali na testiranje koje je organizirao poslodavac.

Takav čin smatramo krajnje nezakonitim postupanjem osobnim podacima zaposlenika HNKa te zlouporabom osobnih podataka zaposlenika od strane Uprave, a sve ukorist omalovažavanja
zaposlenika i uzdizanja Uprave, što potvrđuje i sljedeća konstatacija poslovne ravnateljice:
„U posljednje vrijeme smo Vam u nekoliko navrata slali izvješća o testiranju zaposlenika, odnosno
popise istih koji se pozivu na testiranje nisu odazvali. Primarno se tu radi o članovima Opere.”
Potvrđuje se činjenica da se u HNK-u Zagreb krše zakoni i prava radnika iz dana u dan, kao što se
dokazuje i nesposobnost ove Uprave da organizira i planira rad u našoj krovnoj kazališnoj instituciji
te da unatoč našim brojnim upozorenjima, ulazimo u još jedan vrlo neizvjestan početak sezone.
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