
Karol Pajer sa narodil 6. novembra 1919 v Klenovci. 

Študoval na gymnáziu v Lučenci. V roku 1939 odišiel do 

Banskej Bystrice, kde sa pripravoval na povolanie učiteľa 

štúdiom na Čs. štátnom učiteľskom ústave. Ako mladý 

intelektuál vnímal zmenu politickej klímy pri zániku 

Československej republiky a vzniku Slovenského štátu. Už ako 

dvadsaťročný začal svoj odpor voči fašizmu prejavovať formou 

rozširovania antifašistických letákov. 

Pre svoje názory bol nútený zanechať štúdium. Aby sa 

vyhol prenasledovaniu rozhodol sa odísť začiatkom roku 1940 

do Francúzska. 

Cez Maďarsko, Grécko, Turecko, Levantu a severnú Afriku sa dostal do Francúzska. 

V druhej polovici marca 1940 sa prihlásil v Agde k československému zahraničnému vojsku 

vo Francúzsku. Do bojov už nezasiahol a po francúzskej kapitulácii ostal v Marseille. Od 

septembra tu pracoval na Ústredí čs. sociálnej pomoci. Ústredie, ktoré bolo dobročinnou 

organizáciou pomáhalo utečencom, hlavne deťom z okupovaných krajín, ktorých rodičia boli 

odvlečení do internačných alebo koncentračných táborov. 

Karol Pajer vytvoril skupinu, ktorá zriadila Kresťanský domov detí vo Vence. Staral 

sa o deti, učil ich jazyky i spev. Do konca vojny prešlo jeho zariadením viac ako 500 detí. 

V roku 1943 museli byť deti pred postupujúcimi nemeckými vojskami evakuované na farmy 

v strednom Francúzsku. 

Karol Pajer spolu s niekoľkými dospelými sa dobrovoľne pridal k miestnym 

francúzskym partizánom. Angažoval sa v silnejúcich bojoch francúzskeho hnutia odporu, 

ktoré boli  predzvesťou blížiacej sa invázie Spojencov do Francúzska. 11. júna 1944 

v priestore Mont – Mouchet pre mestečku Pinols padol v boji proti jednotkám SS. 

Za svoju starostlivosť o nevinné obete vojny ako aj za aktívny boj proti fašizmu bol 

v roku 1945 prezidentom Francúzskej republiky Karolovi „Charles“ Pajerovi in memoriam 

udelený francúzsky Vojnový kríž 1939 – 45 so striebornou hviezdou. V roku 1947 bola 

Karolovi Pajerovi udelená Československá vojenská medaila a prezident republiky ho 

vyznamenal Československým vojnovým krížom 1939. 
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