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1. Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej republiky (VEGA1/2577/12) 

2. Kultúrne a náboženské rozdiely, migrácie a ľudské práva (VEGA1/0504/12) 

3. Financovanie cirkví a náboženských spoločností (VEGA1/0254/16) 
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