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- Výberová prednáška I (Stredoveké vojenstvo; Mgr.)
- Archeológia stredoveku (Bc.)
Katedra histórie, FF UKF v Nitre
- Dejiny vojenstva (stredoveku; Mgr.)
- Dejiny vojenstva (stredoveku) – seminár (Mgr.)
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